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Y.sı Jrierı telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 11 MART 1942 
ldan itleri teJ.efonu: 20203 

r····Miili"""Şf;f"'"'l Yeni yol ~ergisi 
/!Reis:cümhur dün yenil hakkındakı !~an un 
·İ Amerika sefirini j meclise veriliyor 
r
f kabul buyurdular ~ 
l : 

. : Anlıara ıo (A.A.) - Ciımhurrel. E ·f a İamet İnönü, ~~ün saat 18 ıb : 
'i Canka1a kötklerlnde Birleşik dev • 
! letlerin yeni büyük ell)lsl dt9elins 

.1 S&ıelmıardt'ı bbal etml\>l~rdlr. nü_ 
ı! :riik el~i. Cümhurrelslmlw. Utmad • 
1 i namemfni tad&m e7lem.lıltlr. 
i RM'lofye VctiU 9ilkril Sa.racotlu, 

Yol vergisi kadınlara 
teşmil edilecek 

---------

da 

m:ktarları mali 
l 
: kabulde buır bahanmaştcır. 

d Bir Japon ıürıari müfrezesi l:arekete ha:.ırlamr~:!n i Riıyiilte&91, Cııııkaya lö.,tiıne ~e. Ankara, 1 O (Hususi) - Halen 
Amiral Darlan onan· ------- ----------------·---- : ıiılinde ve lı:öşkten hlll'elı:etlnc1e mu. yol ~e köprülerin İnşa. ~e mütemadi 

Yeni projede vergi 
kabiliyetlere göre tanzim edildi 

mayı teftişe gı· diyor Basyad ----- = tad tÔl'"\)e selimlanmqıt&r. mer l olan yol vergısı kanununun a \.• ,/ tamirlerine daha z:yade imkan ve. 

•ldd etli ·
1
: .............. 

1 
........ d .... -........ z...... 1 ~:~:~~~~=~!f '~:~;~d~;~,~~~;:; Lonh 11 (A.A.) - A!maD rad) 05~ 

t&ratı.nclan büd1ırUdljiııe sire, amlrıı 
Darlan J&Junda Tulon'a s.lderokı, bar-ada 
&oplaomııt bulmıaıı ~ donanma~ 

blrUı.ler.ini t.ettte edecektir. 
Amerika 8'emlkır1 f ranıız 
il la lyramıyacak rnan rına u mı.rldre 

VaşlnKton 11 (A,A.) -

.. ·--- s' weııs vazb·eı aydın. ınw;....,_ı umner · . 
lanmadıkca Franaız miis~mlelrelenııe 
Amerikan &"fllllberhm ıall'lılDJlY•<".akları. 

nı aöylemlş&lr. ·------
16 ıncı Alman 

ordusu etrafındaki 
çember daralmış 

MoııllO\'ll 11 (A.A.) - :Boy&eria lllll. , 
habirl blldirt>'or: 

:tı.nen &"ilil cenubunda çevrilen 16 ın. 
oa Alman ordUBUDUn etrAfında.1.:1 Cf'mber 
s-tttikce daralma.Uadır. Alma.n edrlerl, 
mahsur buhına.nla:r•n bltıdn bir halde 
Ohlukl:ınnı söylıem!şlerdır. 

<•Kızıl Ydcl~., p.zdesine &"Öl'e reınber 
~e atınanlann sayısı bir ay evveı 60 
lla 70 bin ar.lSında idi. Bu say•nm ~m. 
eli daha asalmış oldutu tahmin edWyor. 

Londraya ıöre vaziyet 
l"ılo!ilsova, U (A.A.) - R-Oytcrln hu. 

SUsj muhıı.bb1 blld'rlyor: Sovyet kuv. 
Yelleri bütün oephe boyunca taarruzla. 
rına devam etmektedirler. Mmeme, 
btr noktada Alman ıaekerhırl ınaldncll 

96 ZDI I' e aevkedilecelctir. 

Savaşlar Nafıa Vekaleti yeni ihtiyaçlara 

b 1 b 8 daha uygun olabilecek olan bu ye.. ap s aa ni hü~ü~leri te&bit için bazı vila • O\lUJO• yetlerımızde tetkikat yapllrınıştır. 
1 • kaça• Öğrendiğime göre yeni proje es • 

AlmanJar markez 
kesiminde Sovyet 
hattını yardılar 

Bir günde 52 
Rus tayyaresi 
düşürüldü 

Moskova, iki günde 
2.000 Alman subag v 

erinin yokedildi/ini 
bildiriyor 

Pin tebliği 

o • 

HA kiaine nazaran şu esaslı hükiimleri 

k 1 d ihtiva etmektedir: Eski yol vergisi .,a a an 1 eıeası_ m~hafaza edilmekle beraber 
ve11rı rnıktarları yol ~ebekesinden 

Üsküdar hapishanesin
den kaçan Hu "iisi ile 

Hataylı Tevfik 
yakayı ele verdiler 

İstifade derecelerine aisbet edil • 
mele Mlretile tadil a~ mali kab;Ji • 
yetlere göre tanzim ve bu esaslar 
dahilinde kadınlara da teşmil edıL 
mirtir. Nat'lıa Vektti General Ali Fuad Ce~ 01 

Projede g~rülen diğer hir hueu - 1 Proje kanunu olduktan sonra 
alyet de m.er ı .. olan kanunda me~. ~ memJ~ketin muhtaç olduiu yol fe.. 
cud bedenı mukellefiyet mui!.'\bılı f beke.ı ve köpriiJerinin her eene mu. 
Nafıa Veklletince Ücretli İt temini ayyen programlarına göre lnıalan 

İzmir ıo cııususi) _ iı>taııbııl ve eaasının lconulmuı olnıasıdır. imkan dahi1ine girecektir. 

Bursada katil vt ka."'.ı ııoı"uncu uh rl. · ----------------------------
bi hidıselerdeu suç\u olutı C k.üdar ha. J(IDJ'l t-Si Ml'JNA~'f-IJ[TİL . .__E_...~ 
p'6hanesi duvarını cklıp kaç:ın meşhur UD ..,.. 
•lnkaJı Hulüsl Ue aık:ıdalfı Hataylı .-...,..... 
~vtat bmtr zabıtası tarattndan Bu • 

mah:uıeclıe ~vltlf edildUer. 
Yapılan tahkikata ıore Jlutüsl iki 

&ene ~vvel Ö*bclar hapishanesinden 

lıaot•t.an sonra Akhlnra ıit.nıl.t, orada 
... kaııayı deldikten Ye lçlnc1e bulunan 

4900 lirayı a'cbkta.n soora izmlre bii) ilk 

bir kaan so:rmak üıere Te,·ficln dantl 

HA.Zl .M :. 
-4-

ü-mne &"elnıı.ü. tilfek ate~lnr t.utulmııtlar Ye buradUI Berlin 1 O (AA.) - Alman or-
lal'd edil ınl$1enlfr. d 1 ---o---- Çok çalıştık, çok 

lılrimlze batWıtmıudL Bu bathhktaa 
~ alaralr d.lcUndlk. ~ırpanclaJt. 8&Ja,. 
~!erde, kuru tah&a:\arda aabahlad• 
Glylndltimlı nrlere b.lr teneke ırıMtc•ı 
koyabildltimlz zaman kenıUııılzl b:ıbtl,,. 
yar sayardık. Şimdi kalorlteı·U odaları. 

Avni r.ephenht ba~a bir lı:esıbnlnde u arı başkomutanlığı nln tebliii: 
Sın·;·et.IPr bfr nehri geçmişlerdir. Al. Şark cepheıinde düşman dün de 
ına~lar bıırad"1d mevzl.lt'l!'inde tutuna. hiçb.ir muvaffakiyet elde edemeden 
Qklarını üıır.ct ediyorlardı. Bul'ad:ı!d taarruzlarına devam etmitti r. Mer 
ç::.rp1 .. maıar eısnasınc1a Ilı:! cünCle Alman. kez kesiminde orr!uya mensub te1-

lar iki bin ölü bırakmı~lardar. killer ve hücum kıt' aları bir kaç 

Maliye Vekilefnin 

teşekkürti 

çektik, fakat nihayet 
muvaffak olduk 

mız var. Cuk çalıştık, çok cektlk. l\Ia.. 

Cephenin diter lı:es!mlerlmh ele Al. hat Üzerinde hdemelenmit olan.~~~~--------~-
hlan kayıblan ayni nl'lb•ite.ılr. mevzileri dü,manın anu.dane muka Bir mecmuuına söre prk C'eP. 

10 milyon lirahk 
demiryolu istikrazı 

4 günde bitti 

Bu kadar ezi.ret, bu kadar korku, u_ vartakı) et icin bunlu lazımdır. H• 
yai«'oya seJdllı: ıı:ı, muhaletell havadan mealdı;te mücadele lizım deı:IJ ınldirf. 
dolıı.71 tcmsU tehir edılmiş. Nuretıin Bu •an'atta muvaffak olmamanın lıa .. 
Şefkati kapıda bekliyor. Fek! amma. ııa. Unı :roktıır. Azimkir olaca.ksın! İ.<ıtida_ 
ııl dönecetlı! Allah raıı olsun Sanı dırı varsa, be,-esin ceçlcJ dttllse. birbir 
:&lannik Kadıköyde oturuyor, ltucatı7, mini muvatrak1> etine enrc-1 olam •z.. E. 
«bu rece bizde kalın! dedı de, o yollar. ter aramııa celmiş m Vlffak <ıl.ım;na .. 
dan bir de &"tti dônmdı: aubından kur. rak çe.kllmlş ol:ı.ntar mevcudu ya tı.tl 
tulduk. Vapur fşlnnl'tiltlnc rore gene dadı, Ya Umi ku''''etli deı?-ıldİ. Size a. 

lngilizlerin bir mihver 
gemi kafilesine 

taarruzları 
kahire, ıı (AA.) - Bir ban tebU,, 

linde bl dlrlJclitine söre tn.·rıs 1ayya. 
l'eleri, 9 u.a 10 Mart arasanda Orta Ak. 
denit.de bir dÜ$man lı:afllesine hücum 
etnı!şlerdlr. Kafileyi hlma.ye eden blr 
krınıı.zı;n1e ve blr distroyerıte yangHllar 
fıkarılınıstır. Ayrıca, cok Jliklü ol:ı.n 
tcaru" g"'lllRerlndcn b'r1rıe de tam in~ 
kayded'lmlş ve &'emlden duman sütun. 
12rının yiikBeldltl ~örülmü,stür. 

Balda1 
stoka 

1ap11oraz 
Bir müddet sonra 
ekmek mikc arı 

yükseltilecek 

Anka.ra, 10 CT. E.) - Zirai sefer. 
l tıae Uerlal ıctn bol miktarda istlh.. 

aı ha.zır.bklan yapıltrke.n, dlter taraf. 
~ da hlikılmet, stolı: &emin etmek ii.. 

muhtellf memleketlerden buğday 

etlrt.nıektedlT. Son ıiinıe.t- tarfında 
lckete yeniden 20 bin ton butday 

t1a .. ı ~. Bu 20 bin tonla ithal 

buldaJ ndldarı 70 bln tonu bul. 
ı--~••. Bu miktar 150 bin tona çı. 

vemetine rağmen yarmıılardır. Sov heabıin buaiinltü vulyeUnl slıikrir 
(Devamı 5 inci sayfada) kroki 

Hindistan 
müttefikler 
ile itpbirliği 
yapacak mı? 

HiNDLiLERiN 
ŞARTLARI 

Amerika Delhiye 
teknik bir .heyet 

gönderiyor 

Yeni safha 
Sanon 10 (AA.) - Blrmaıı.ra. 

ela devlet merkeslnln Japon ordu • 
ları tarafından ıaau dotu A'>Ya • 
daki ha.rdtetaer:bı ikinci satbaıını 

biUnndrlecllr. 

ı Japonlar 
'Yeaı 81De1e 

tekrar 

sokaklarda ınbahlıyac ıkftk. Fakat fna. :z'mk:1rlık numun~ı olarak Arifı-yl c-ös. 
Ankara, 10 (A.A.) - Maliye ouuz ki deniz ortasında saatıer~c do • termeliyim. 'l"athtı )'er nur olsun, deY. 

Vekaletinden: laşmak1an, korkulu bir olobnı yolrulııtu rlnd Tiirk kadını sahneye ~ıkıım•)ordo. 

asker 
çıkardılar 

Yü.ie 7 1rellrll 1941 demiryolu yapınalrl.a.n. oyun olmad•tı için para •. Onu tutuştıuan san'at a•k•n;ı baJ.;ı'\11 
latlkrazının ikinci tertibine aid 0 _ lamıwhğrmı.zda.n delil, heı.lmt-ı ı.ahııf'' e ki. sahne 3 üzu· d!"rl b:ı m• gelmlyenler 
lup ihraç müddeti 7 /3/1942 saba. çllı:amadıtmıız için uzlilmiidtik. fö le kalmadı. ilk lahnrn· çıktı 1 um \n ti. 
hmdan lS/3/1942 ak k bir de,·lrde sabllf'Yf' çıktık ki, ıa.n'alkar Jatro kordon altında idi. S:ın1d or d:a 
d d tamına a • bir «maSka.ra• b!T «oyunrıı, addet! li. bir ihtilat patlıyııraktı. Zab1I ı kııvv ·t. 

Avustralya hava 
filoları 

takviye edildi 

ar evam etmek .. ' 
karılan lO I uzere sa.ıp çı. yordu. Aileler çocukluını tJyııtrocu'ıı. lc-rl adeta Pusu lrurnııı !ardı E lerındf' 

m iyon llraJık tahvll .._ ta teşvik eım:k şöyle dur.:un, th·atro':ı topları. tufeklm eks•ktı. lleplmfı hl'H. 
)'in halkımızın gösterdiği fevkali.. KÖndermt'k istemiyorlar. tiyatroya fntl. ean içlTide oyunun n"tlce<1fni ~kli:vor, 
de raibet sayesinde ilk 4 gün için. sab edenlerle tıonııştıırmurnrl:ırdı. O. Afif ey 1 nasıl kaçıraC'a ·~.., rlıyp tltrlvnr. 
de laınaınen aatılmıttır. yunou «!ı• olduğum için aııntmle ko. duk. za,anı kadın ne haknetler gördıı: 
· Bu istlkrazın evvelkilere naza • nuşmayan m'.\halle kadıhları: neler çekmf'dl? Fakııt bliturı huni r7 

ran daha kı1a bir zamanda muval. «- Onun othı ovunrtı hl'mşlre, b"ı: ratm,.n ~olundan ıt~ dön.,,,.dl. Biz no. 
faklyetle kapanma.ını temin eden 0 kadınla konufamavn:! ' ~-uncun dfyr sahldlitlnıl:tln kah ıl c-dil. 
~ddAflarımıza teıekkUr ve ihracın Divf'n~r l)ek çnkta. mNl ti dl'l''rlrrd,. yeti ik Biıtbn dünya 

10/3/942 aktamı •ona erdlil teb. Netice ve mukayese yapıyOT, bb: niçin )'llPm .. :valım. Tıırk 
ili olunur. tlvatrosu niçin yük"'"lm"'"'lnT d odUı. 

Bb:!m en şayanı dikkat tarafımız bir_ (Devamı 6 ncı 111yfada) 

Sıhhiye Vekilinin 
ro.:':!~u-:~::.h:~. ~;~~:. • .ı.::.·~.h tetkik seyahati 
liğ f()yle demdctedir· 

Raneoon tahl'ye cdilmiıtir. Dok l :4-Y~In, 10 (A.A) - Sıhhat vo 

l lar, petrol teevİvt>haneleri ve fab - ~tımaı Muavenet Vekili Dr. HulO.. 
rikalarda taıı~ılnıı)an makineler. •l Alata~ ~u aa~a.h Nazilliye aelmiı 
le bütün tesialer tamamen tahrib e. ve .kendısı~e . ıltıh.ak eden Aydın 
dil . 1 d ' H f f d '" d v valıai Sabrı Çıtak ıle beraber Ka -mıı er ır. a ı uşman e - . . 
riyelerl Pegu _ Prum ayrlllf yolu r~casu kaz~sına gıtmıı. orada tet • 
üzerinde T anHay4n" da görülmüı • kık ve teftıılerde bulunduktan, haL 
lerdir. Geri te?c'Jmc hareketimiz kın isteklerini dinledikten aonra tek 
muvaffakiyetle b1tirilmlıtir. rar Nazilliye avdet ederek burada 

Japonların y~nl ihraç hareketi da tetkik ve teftitlerde bulunduk • 
Sidney 1 O (A.A.) - Japon kuv tan .onra Afyon treni ile Aydına 

vetlerl Yeni Gine'deo Lae'nfn 95 kL aelmittir. Geceyi iıtuyondakl va • 
lometre ırarbinde Flnachafen' e il - gonlarında geçir"n Dr. Hul<l.i A _ 
~lincü defa olarak asI:er çıkarmlf- latq hu sabah parti rnüfettiıi Mar. 
•rdJr. Finachafen'in küçük bir ha. d in meb'uıu Dr. Rıza Levenle be. 

(Denmı & inci sayfada) rabor Muilaya_ !ıarekot etmi,ılr. 

~---~~---~~( 

s Cibaa pelıllvanı ~ 

61l(;ıra·Ahmet'. 
Türk pehlivanlık tarihinin 

son kahramanı 
----·····---.;..._ 

Bayatı, güreşleri 

Yana ba1Jb1oraz 



2 Sayfa 

Hergün 
f!z aş 'nak iki taraf 
lç~·n de z--'ferden 

l 
l Vaha kazanclıdır / 
'-----Ekrem Uıaklııll _J 
A. vrupıada sulh "eJime.ınl aon de.. 

fa olaırak teli&CCıu ed~n M.isiel' 
ÇÖIVll oldu. 

Amer.kadan 1eni donmüştil, Avam 
K.J.m.ı:ca.ı.ı ktı.rsusünde ı.eod.ı. etişilııce -
lermc gure dunya. vaziyeı.lıü ımat.ı)·ord.ıı, 
iiye.ıeruen bıııı İngi11.enxle ltl.tı;oklannıD 

ne l-ak:ıttenberi !iORlP da cuvabını ala. 
~ıkl»Tı bır sııa.ll tek.r.ır edluce Alınan 
de\'ıet reıslımo eabık muıa.vio) Bes"hı 

bahsi açııldı, İngiltere lraşvckiU de me.. 
r~klı:a.rı nlhayet tatmln etmek lüm • 
mım ıı duya.raık. 

- Bu adamın İııgilitteye ~in 
sebebi Almanya için -.umif.ıne bl.r sulh 
dilaunekUr, cevabını verdi. 

O valdt.tenberi Avropada bıı lıahıse 

aıçıık. ola.mk dokuoıılm:ı.mı~, sulh sözü 
dile ıı.lınınamıştır, fa.ka.t iç~ıı lçe dü. 
şüniilınediği, Jstenilnıeıliti, b b-çol.iarı 
ta.rafınıl:tıı b:r uzlaşmanın bir :ıafcruen 
karlı vl.ıb leceği.nlo bes:ı.b edlrueli:i ld. 
dla o unamaz. 

SON 

Resimli makale ı ,. ••t=M .... 

Dünyaya her feri göıleriAI açtıfı dakika.da kondisi:ni ha.yat treninin içhlde 
bulur. Bu tnm .-.an .ravaş, ~ hıdı Y'ÖrÜr l'öriiDere.k, hakikatte mutfnrld 
blr seyir tilıelıhtde biç durmı;ru-a.Jı; son istasyona kada:r clder. Seyahat müclde. 
tl.ni. uza.fa~k, cecMltirmek elimizde dcii!d"LT, buna nıukaWl seyahatten ede _ 
ce~ ~aıhı az veya ook olması obam lı.immetlmhıc b.ıkaz. Bu da 
pregram mesı"w'dlr. 

POSTA 

-- Faydalı, faydasız hayat .. 

Çocuğun bayatını tanzim etmek ilk cm lleklz yd için, fıtri lsth1adla.rını 

gözönüne a!malk. ııarldıe annesine babasına cJöşer, taUt e clıı.klkadaıı itibaren 
progTammı )'alPmak kendi vazifesidir. Bu program ne kadar tetecrüatlı, mıın.. 
tamın, dotru ohırsa yolcunun ~at tı-eohıden ,.aııaea.ğı istifade de o ka. 
da.r çok olur. Gerçi ömrü m.amaz, fakat ömrün bırakacağı eser faydalı 
olur. 

İkı ~ın kairşılıktı durumlarını göz. ..._._..,..._. •• _...·--······· .. ·---

:~~:.~:~!: :;ş ö~~ ı:::~:~i lr,.------""t;;;;;;ıe----;;ı;;-.;;;;;;;;;l.~-;;:;r=:;;;===~ı==~ı=~=a=:;;·-=-=:·~-~tl=··::·-:~.:-==r-=====ı====e=====r====== •• ==== .. ==·= .. : .. : .. :··: .. :· =J-
bilm .. ııin verdiği u.naa.tlıe o:ılı~. ııa. lij .., 

;z ::~:::::~~E! U'i;ınk~ap=a=nın~da;-ib;;:ir1r;:Şiw.rk~et;:le-:;ri n~ni:-:-za_m_n-am-e7le-=rı·-n e--;ı::=====d 
ha.rbı.Jlİ :rava.rak ka.za.ınnış, ıt.ıu onlııl3. ı·çkı· aA lemı·nde Tütün ve içkiye 
rmı yok ederek bu ta.raftan Oral da~la. ::.:: :.=~::.:::: çık~n cinayetin eklenecek 8 madde yapılan zammın 
ortadan kaldırmıştır bu muv.ıffal•t~·et. mu~:akame~·ı ,,.--............ - __ .. ___ tatbikine başlandı 
ten sonra Avnıpaya clöncmk ne oldu. "' : B'lA • L l ' tunu b'r tüdil a,nhya.madı~tnUZ 7eııi nl. : I umum flrKef er /İaf konulmamı§ maJJeler ÜzennJe e zaıııı kurmust.ur, bu wzlyetıe c1a11i Al.. '. Katil: «- Meze almağa git- a muamele yalj'ar~en Ticaret Vekaletinden miiıaade ala- i fnhtsar madcJelerlnden &Utün ve 
mıı.nya ne va.kittenberl hak ettıtı din • ·meyince Şefik beni kooda ka : caklar, anonım şırketler ecnebi hissedarları Ticaret Velı.ii- : kldlse yaJıı:lan za.m1a,nn tatbikatına 
lenmi)e u,vuşı.blftr ml? Bu SUl:UYaı' dınların yanındQ bu çok 'gü. ~ letinin iznile lıabul edebilecekler ! ::;;~;:;rlı=:r~ye b'~e:::~· 
müsl>et cevab verilemez. ·• • • S h " • ...... -...-Lı~ıtere h 'ddet!n, :resin. t.eşTik1n lıo cu~e gıttı. ar oıtum bo!af- '•··~··· ·--·-.. ·:··-:···:·-....... ~ .. ···:• .. •••••H•• ........... - ....... --............ ..,1 lerl lteyannanıeierin miiıidel.l bu ak! 
mem!ckeUc doğumbllt!ceii ltir kaynaşnı<l maga bafladık, ne yaptıgımı Tıcaret ~c'kal~ı flrketler.m nı . • aşamıya.caktıT. Hamiline muharrer şam sona erecek ye idare mevcud 
netİ.ce'<rcıde 00nanm:ıı;mı ve oı:Wut>unu bilmiyorum!» diyor za~~-~~ler!ne .ılaveı. e<l_H:ce~. 8 hisseler ihraç eden şirketlerin ida • ı'.beya.nnanıelere gi;re bayilerle besab 
Jnunra.r m:ısasın:ı. ;ıtm:ık ih.!.,ahulı~mı - - m~ e uzerındekı t~ıkl~rmı bıtır. re mecli&leri dahi piyuada hiııae ıe cöttceldlr. Bu arad:\ etlerinde ba ,. 

&'östermrcl ği mixlde~ Asyaia ve Fa. • Bir müdıd.eıt evvel Unkapanında mış. v~ _bu maddelerin bıran evvel nedlerinin elden ele intikalini ya .. , lunan mal miktannc!aıı noksan be. 
ııtr~ yıkılmış ols~ bile A\lrupa.da Al. bi~ i~i alenri esnasında, sarho~luk ' ~bıkını k<ı;rarla~urı;ı:ıı~_tU'. ~u se " I kından takibe ve hu hisselerin ya • yannıame verenler hakkında cl:o ka. 
ma.nyanın kM"şlsuıda dimdik k.ıl..ıca.k ve saıkası1e arkadaşı Şefiği bıçak.la Ya- 1 . ma~dAenın ~na huku~ler~ ~u şe. hancılar eline geçmesine mani o .. nuni tak\ba.tta bulmıulaeıı.khr. 
Almanya ıl.çln bu kuvveti yıkma.k. baydl ' ralaylp öldürımekıten maznun Hak. ' ~ılde bu~asa edı_lm_ekted;.r. Bılumum l tacak tedbirler almağa mecburdur. ~-------------"" 
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Sabahtan Sabaha: 

Ferdin başardığı işi 
Devlet de başarır, 
Bir şartla! .• 

"---- Buı·han Cahid _ J 

D evlet endüstrisi, devlet draaiı ve 
devlet ıica.rctl bugıi.nkii öu~ 

şartlanna göre a.rük umumi sistem ha

line &irdf. Bbim de dev.Letçl siyasetimiz 
bunıın tabii ifadeshlır. Yalım; bu s iste 
min memleket ötçüsıinde verimli olnı~: 
için devlet.in de aerma.re &ahıbl f(ruler 
gibi çalışması, teşldlitını onun gibi kur. 
ması şarttır. Bu işlere gir.şen fı • dler 
yalnız sermayelerlııJ değ.!, ıckal:ı. ını 

eııer,jJedw de ıkullaııır.a.r. li ke.ıı ı.i ı lerİ 
için bir ceçb, kaaanç ve refah i~idlr. 

Dayatla.rınm düzeni bu L'Je bağlıdır. ü. 
midlerl, ist.lkballert, ooluk. çocuMannm 

saa.deıt ve felaketi bu isin tyl veya fena 
idare edilmesine tabidir. İ.şde mu\-a ffaJı. 

olmak batta bir ele eerer, haysiyet da... 
wısıdır. Banuın iç.in ııenna.ye salııbl ferci 
parasını, zekisuu, enerJisbıi bu ilgi ile 

işletir. Bunu yapmazsa, mu,~ırr.ı.: ol. 
mazsa yıkılır. Onu destekllyen t."ışka 

kuvvet ve kaynak yoktur. 

Devlet te nihayet milli serm .. "eyl 

milli enerjiyi, ınllli hamleyi lulkm.ın b~ 
hükmi şah.styetı'.ir. Bunun için gi şUğl 

işleri bu z.ihniyete C'Öre ,fÜrulımt>ğe LlCC. 

bunlm. ZlflLJl eden bir devlet fabrikası, 
lyi yürümeyen bir devlet fktısadi mllU 

varbk heıAbııw. zarar kaydedilir. Bunun 

mcs'uU.,eti daha atır olmak lcab ~der. 
Çünkü bütün ealahiyetlert ellnrfo bu-

lundunı.n, bütün kaynakla.r:ı hii.klm olan 
bir resmi teşki'li.t herhalde yalnız kcnılı 
sermayesine ve kendi zekasına &'ilvcnen 
fenlden çcıir. kllTTetlldlr. Ferdlıı becerik. 
sl7Jlif kendine zarar verditt l'lbl devlet 

teşkilatının ldarcsfzU~ ac mUlete :rJyan 
ıetirlr. l\likya,s lm olunra devletçi eko. 
nomnln, ~ endüstrinin ne ağır 
mes'uliyet ifa.eh ettiği anbşthr. Dme
bUlr ki her salahi;Jeti, her kaynağı elin. 

, de bulundUNn bir devlet teşkilat ının 

! rarar etmesine bnkin v:ır mıdırf fıste 

asıl mesele budur. Çünku fena idare, a. 
ceml ellt'T ve B.ihayet memur :r:lbnlyetl 

bu saydıtım. bütün sa.Jihiyet ve kay. 
nakl':a.rı körletecck kadar tehlikelidir. Ha 

zır para müsrif bir elde n:ısıt ziyan olup 
giderse en pal"lak ~kllat ve en bol kay. bni.fın..Gtz demiyelıim, fa.1'.t. muh:lkı.ak kiı· kının muihakemesine 2 nci ağıTCeza ticaret tırlketlerı fıatları konulma .. lar. Şirketler, statüleri haricinde ka 

Pl'k güç olaea.!t, savaş da gene bavalardil mahkemesinde dün başt~ılmı:ıtır. mış olan maddeler üzerin.de T?ua - ı lan maddeler üzerind~ ~u«mele ya 
ve d~\'l.l:ı;lerde yıll;ı.rca ınirece'...U.r. j Mahkemede okunan tahkı kat evra. mele. >'.apacakları • zaman Tıcaret pamıyacaklard•r. Buı gıbı muamele • 

ŞI d' Almanyayı bıralta r'\ I: İngiltl' • kından anlaşıldığına göre, va'k'a _ 1 Veka!etınden huıruaı bir m.üsaade 1 Ierle uğraşan ıirketler m~fıruh adde 

ı . nalı: ta becıcrlkRb ellerde rlii7.enlni kay. 
Her •ene ı.stanbulun İft(ali aünü.. becler ve l»eklenen randunaru veremes 

nün yıldömirnünde yapılmakta o • 

16 f~art ihtifali 
ndı 1 U Almanya ıçl.n o.du"' u ... ibı , n!n mahiyeti şudur: 1 almaga mecbur tutulmuştur. Şirket- · dilecek.tir. 

reyi' one m , • " 1 l h 6 d b" T V k~l ı İngll ere için dl' lehte diljiınclım. Ve MaktuJ Şefik, b ir akşam Unka - ! ı;r er . A ay a ır :ca:et e a ~ - Bu maddelerin nizamnamelerine 
lan ıehid'ler ihtifali. bu sene de ö. olur. MaMr)'e t.M1bJııl* bö;rlıe beoerikslzlik 
nümüzdeki Pazartesi günü tekrar fa.elalannı aydetml:stl1'. Mt.Sele bu 1eş. 

farzedclİiD1 Jd, bh- ıaır..ctan A.ne.ikanın, 1 panında bir meyhanede Ha.ıclcı ile tıne ibıl~<>.laıııJıı fhıl~ıreceklerdir. · konu!ması için şirketle:- heyeti u • 
öbür ıan,ftan Rusya ile Çinuı yardun. I arkadaşı Ekreme mstlamış ve iki • Bunun harıcınde Vekalet her za . 1 mumıye toplantıları yapacaklardır. 
la.rı lle Aspida Ja.pony.ı.. Avrupadı Al.. eni de İçki alemi.ne Jevam etmek man her mesele için şirketlerden iza 
ma,nya yıkılmıştır, Anrlo.S.ı.ksou pfın. Üzere evine davet etmı11tır. Evde hat istiyebilecektir. Anonim şirket.. 
da kesin bir :ıııafer kauıııbuıştır. in. I Şefiğin metresi DiRler ve Fatma is. lerde tesisten sonra ecncıbi bir hie.. 
.,utere bu ta.kdtrde dahi tıarbdeu evvel minde diğer bir kad!n daha oldu. sedar alınacağı zaman Ticaret Ve
__ ..ı .. olduhı duruma aynen kıı.vuşab~ ğu halde bir müddet gene İçip e-g. 1kaletinden buı hu9U8ta müsaade a • 

Şark vi ayet~erinden 
koyun gelmiyor 

.......... • •1 ·_ı mi? Sanmıyonn. Bu ta.kdice göt'e r;ele. enımı.,er, hu sırada ev sahibi Şe. teneee-ktir, Bu ~nebi hissedarların Şa-rk vilayetlerincfen ıehrimize 
~ek günlerin tablosu şlmdld~ rözö • fik Hakk ıya: sermayeleri, Ticaret Vekaletinin 1 koyuın sevkiy.atı durmuş gibidir. E.... 
nüne •etlritebtilr: ((- Haydi, @it meze ali» müsaadeaile de olsa, Tiirk sermaye. aaeen her yı.! Martın ortaları.na doğ. 

.&nırlo.Sakııon A.leınlmn Jideılii\i gibi, Demi, ve Hakkı buna yanaşma. clarlarınıın. ıhiaselerinin Üç.le birini ru şark vilayetlerinden koyu.n sev _ 
denizlerlın ve ba..alar n 'JÖz ııoturme:ı u~. yınca ilave etmişıtir: 1 kiyatı kesilir ve başka vilayetleriıı 

olU!nacaktır. lhtifal programı bugün klWa fam bir ticaret ruha Ye bava.4'1 

hazırlanacaktı.r. Pazartesi günü E - vermeJdedlr. Bunun ~in de ikinci dere. 
yü:b Bahariye caddesindeki tehidlik cedıe memurlan olnıAsa bile tş başındaki 
te yapılacak ihtifale vilayet, bele - unsm1al't tam ehliyette ola.nlanlan seo • 
diye, parti erk.ant, bir askeri ktt' a mek ve banbra da tam aalihlyet ver
ve yük&ek tahsil gençliği iştirak e. mek lizmıdrr. Bu l}Cfler mes'ulfyctt de 

decektir. Şeıhidlikıte ,tehidlik ve şahsi pror ve haysiyetlerine katarak 
gençlik na.mına birer hitabede bu - oalışırlarsa fenlln ba,anlıtı mavafhlu,. 
1unu.lacak. 1dh.idlerimizin batıtrası ,.eti ba te,kilfa d'.l 1wıandırab11irler • 
taziz olunaca.kıtu. Büttln iş ıı!bııJyet, ehll7et ve 1&llhlyet. 

tedlr. 

fünlü(ü de Aml'.rlkaya. ıe~mi!ftır, ldm «- Öyleyse, kal:k git. Bedava iç , .............................................. , 1 yetiştirdiği 'hayvanların eevkiyatı 
ne del'9C cıeslın A,TUpayı dlJed\tl ~kilde me1c olmaz.» • Ek ki • b t : 1ı başlar. Buna dıa sebcb olarak. pnt' 
tanzim etmek de Rusya.nın uhdesine Bunun üızerin.e aralarında tid - me erın aya E. vilayetlerind~i ~oyunların kuzu -

hPara,, piyesindeki 
köpeğin 24 saatta 

iadesi isteniyor düşecektir, bu vaziyette bir zafer eok detli bir kavga çıkmış ve malum : l lamaları ve süıtlerın:den de yağ ima. 
büyük ihthn.:ıllerle taza.nçlan ziyade neticeye vannl'ftllr· olarak satılmasına!. lraı"ltmıneınktedbaı·',l.amllt bulunma.ı eöete -
1ııa.yıbı ifade eder. Dünkü celsede 90rguya çekilen o halele? Hakkı ııuçunu kısmen itiraf ederek, d"" b 1 ld El Diğer taraftan lzmir mırwtaka _ Tan ıgazetesi muharrirlerinden Avnıpadao gelen telrmnara ba\U~ demiştir ki: un aş anı 1 i •Inda 25 bin koyun bulunmakta - Refi Cevad Ulunay, Necib Fazıl 
p1"k cepbe!lintn bazı keslmll'rbıde kar <<- Şefik kadın.ların yanında be ı· dır. lstanbuldaki fiatların lzmirde-. aleyhine bir b.ak.aret davası açmış 
fırtınası elan devam etmektedir, taka& ni kovdu. Bu hareket gücüme git_ ki fiatlardan d~k olduğunu eöy _ıtır. Davaya aeıbeb, Ulunayın, uPa. 
hızı kesfünlştlr, nerll'k l5e duracak, ar. rnişti. Boğu~ya başladık. Fakat, Ek~eklerin fınnluda H saat leyen mal sahibleri bugünkü ıart J Ta» piyesinin İtalyancadan alınma 
kadan çamur mevsimi Jelectkttr. o gece çok da ear'hoştum. Ne yap - be&'letilerek baya.Uadıktan sonra sa.. lar alnında sevkiyata imki\n göre -

1 olduğu hakkındaki iddialara, Ne • 
Ru yayı blkınl«, Alman onlu~1lll, tığımı iyice hatırlayamıyorum.» • ~ çıkarıhmw hükındald kararın lmemektedi.rler. Bu hususta iaşe mü.. cib Faz1lın gazetelerde verdiği ce. 

•l'Çl'.n harbde Rusy:ıy'\ kııf':.4\ aıw~· r, ''"- Duroşma. şıallidlerin celbi İçin 4ıatblktne clilnden KiMren başlıanmJŞ., düdüğü ile temasa geçmek tasav • vahchr. 
yıs ta.rlbhıde saldırıya geçmiş o\dutunu ba,lta bir güıne 'hırakılmııttır. m. vurundadırlar. Diğer tarafta.n «Paraıı pjyesin • 

- -o Dlter iarattan Toprak Mahsulleri 1 --o-- d e rolü olan köpeğin sahibi eczacı 
ııat rl·l arıl:aır tahmin ediyorlar ki, bu 

defa da Alman sa.ldınsı l\Iayı,; başl.a.rm.. 
da y pı".ac.:ıı t .r. Deml'k o"ııyor k Iwmar 

masasuıda son kağıdın oynanmasına 

anc:ı.k 50 günlük bl:r T.aman vardır, bu 

om:ı.n son :kağıdı oytrAmam<ık. u.feri 

dahi kayıb ırösteren sergü~e~tten bir 

u:ııo.~a ile çıkmak için lk1 tarafm elne 
g-eçnis son biT flrs'\tllr. Bövle kar'' • 

hldı bir uzlıaşma R1JSYl\ 1ta.Y1ıı'nhı w;ıt -
masmda.n. hele Ja.pon me9eleslntn (ık.. 
J"'"'<'" da.n önel' (Ok kol<trdı, buı:h el.. 
betü- ~\ç olacaktır. bele l1ci 1antın 
ktndl miitıtert'kll"l"lne kM'.ş• girl!mı~ 01

• 
dukları ta-ıhhüdlttf;• klff ednm"sl, cfaf. 

reshıtn genşletflerd'ırı büf.ün tliioya:ra eti-
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Havagazinden fazla para Of!Bi ekm<"3fik un aallta.sı.na % 25 Ömer Seyfettin hakkında Necati, Şehir Tiyatrosu müdürlüğü. 
I' hn'l"lVıtCa 1< nlsbetinde mısır kan.şt..ınlnıasını lı:a.. konferans ne bir proıtestıo çek.eıek, 'köpeğin 

-~-aora...ı ..ırkefü~r!n!n son ,.,amanlanla raırl.a.ştJl'Dlq ve bu katarın ta.tblkine ..,..adı:kö.v R'llkevhuleo. Ç<l~mba. sa-• ı · · ""'• .. 

0

• ,,,. 1 n. • ....,. ""' 24 saat zarfında iadesini istemiş, 
saatler az yl'.zdı~ı hıdde, ııaat!erln bo. ıreçllmLtJUr. Oc.ia fınnlaca vcrUen 18 İ 20.30 ııla B:ısan Gürün tarafından fE. abi takdirde. mesruk malı kulla _ 
zu'ı'luııınu ~ ml'Cf'!'k, d'lh<ı IP.VYelld çuval ltuğ.ı:ıy ununa 2,Zı ouv:ıl uıı. l debiyatımuıla Ömer Seyfettfnfn yeri) nanlıar nak.kındaki hükümlere isti. 

-- t dl'-°L--' sır k.:a.nştırmakt&dır. 1 b f ._.'Jata ~öre taT.la para ııte ""''• yo. \ : mevzuln iT kon eran& vecllecektir. Be.r. nad edeceğini bildirmiştir. 
landa alft~rl:ın bı.1.1 şiki •rl.leır ya. ~·•••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••-" kes gelebllir. 
p\mışttr. 84-ledlye va.:ııl.retı tetkik etmiş. 
saatlmn :vazdıll-ı n'si>"tl P paf'l\ almm11.!1-

"' stne•~ bl\dlrmlşfü. 

mil 1ıılır bale ıeUrlılımest büsbüfün güç 
Wr :meseledir, fakat ciio veya. kol'l\y, I 
c1afftıel ila.r "ft'Y& ıenls bu mu:Mlelaıin 
halledilmesi, 411 5!1 ırün zarrınıla ha!Je. 
dilmesi tld taratın tla \ehinedlr. bunun\6 
1ııera1Mır' ba. .-.tıkımı, n rarıa ha.rbdl!\ 
böyle 'bir uzlaşma imkansız cörülrueık.. 

wı:r. 

&la..IH Zl,a.kf1-9il 

Bir tayfa motörden düşerek 
boğuldu 

Şilıeain Ağva 11manmdıın odun yükile 
....JMllUM ~el'Dlekie olan Uiıseyin kap 
taDlll ldare&lnıdekl 19 ton!u!t «Allah \'L>I'. 

eli» acriirii enel'ki aksanı Anadeluka • 
~ pçt.llf •ı4la tayfalardan 
Halil otlu Taaı.slın ydken toplanen mü 
_._..ı ka1'odlmek tlen~ dtişmüş, 

bolallnWJtur. 
Biİti.İll tu.az'rbaAıa rai"JaeD ~ 

a...faam oel4llil ......... NDI ... 

iSTER 
lSTER 

(NAN, 
lNANMAI 

Blzza.t pbld olclutwnaa ham bir 
vak'aeıtı size de an&a.tmailan olamı ,. 
yac:ıcu: 

~ yerimize oturmU$luk. ö. 
nümüze biı' kan koca ile on beş yaş. 

I• larmda bir çocuk geUp yerleştiler. 
Kadtn aaa.bl lıılt, oocult ise ma:alii.m 
lll!lllliüm anasma bıakıu'akı mı.rıldaın. 
yonla: 

- Fakat amıe, 11''111 ~ cıevab TC. 

recetfmT 
- Baata idim tlendnT 
- Amma. ölTetmen raJM)r lıııtuııe? 

- tst.emes. tstemcs •• Artılı. ~-. 
seni ml dinllYecetlm? 

- Fa.kat anneciğim coi1'afy&dan, 
ıtaıriıbteo vadfem vardı, enl.ı.n citiir. 
meyl;ace ... 

Kadın birdenbire biisbütWı ılnlr 
lendi: • 

- Patla. gf.tmeylver, ııe olur aankiT 
Vazife vuife.. Senin 1iizünden ben 
hayatımı maıhvedecek delilim. Bir 
sinema.ya da giılemQ-ecek miyim?. tı_ 

liJlah canım, nedir bu aenden Of.kM. 
tim?. Alm*1 ~ukları ıılnemaya slt. 
JDek içkı m.11 atJ;JW! .. 

Erkete baktık, hio oralı detDdi TC 

mütema41;Jeu kaıbUlllıa fıatık Ji7orda! 

Tıbbiyeliler bayramı 
Tıbbiyeliler bayramı münasebe

tile önümüzdeki Cumartesi günü aa. 
at 14 de Üniver.site kıon.ferans sa .. 
\onunda Tıb Fakültesi talebeleri ta. 
rafından bir merasim ter.tib ed.U -
miştir. 

Merasime btildil marşı ile baş • 
l lanacak; m.Uteakıben Rektör ıpro -

feeör Cemil Bilsel tarafından açış 
nutku aöylene<:ekıtir. Biiahare Tı:b 
Fakültesi dekanı Prof. Dr. Kemal 
Atay, profesör Dr. Muzaffer Güç -
han ve talebeden Osman Arı ile 
Necati Vural tarafııM:lan birer hi -
tabede bulUDUlarak tıopla.ntıya ni • 

1 
hayeıt verilecektir. Tıbbiyeliler ge. 
ce de Eminönü Halkevinde topla -
nacaldaıd.ır. ----n-

iSTER 
iSTER 

1 N A N lnbiearlar Vekilinin tetkikleri 

1 
Bir ~ tebrimlzde bulunan 

NAN MA 1 Gümriik ve t.hllılrlar vımm Ralf Ka • 

ıı.. 

, ı l'IMlmlz Mil' tııdllurl.ır ldaı'tsfrule ve _ __. ___ ...., _______________________ -1 ~ ~em Wlaıı1P•l4tar. 

...............•...................................• 

1 RADYO 1 
ÇARŞAMBA, 11.3.1942 

'1.30: Saat ayan, '1.33: Halil parçalal' 
(PL), 'U5: Ajans haberleri, 8: U:ırtl 

parçalar lPl.l, 8.30: Erin saaJ.l. 12.30: 
Saa& ayan, 1U3: J(.anfllı. f&l'kı ve tür. 
idiler, l!.45: AJau haberleri, 13.30: 
Sarkı ft üirkiiler, 18: Saat ayan, 18.03: 

Radyo daos orkesılnsı, 1U5: Zlraai 

tııııkriml, 18.55: (Dış poUtMıa hi.dise-Jıe.. 

rll, 19.10: Şaıit• ve türküler, 19.3.: sa. 
at ayaın Te ajans haberleri. 19.45: Ser. 
best 5 dakika, 19.58: J[arışık şarkı \ ' 0 

türkiilıer, 20.15: Radyo ca.zetesl, 2!).45: 

Bir halk tüıküsü öirenlyerus, 21: (GÜ,, 
al türiıçemia), 21.15: Fasıl 1le:retı, 21.45: 

Ri,.aseUcümhar bandosu. 22.30: Saat 
Qart. ajans haberltri •e hrsala.r. 

lstanbul borsası 
-····-10/3/942 e.91Uş - k&pa.nıf fiatlan 

çuu.aa 

Aııiıı " kaoa:ll.J 
.ondr& 1 8terUa 5.22 
·e•-Terlıı 110 Oolar 130.70 
'adrid 1M PllM& 12.89 
tokholm 100 ı. ... Kr. 30.72 
mr alim !ilim 

llaham "" Talnil&& 

% 7 ~ 933 Türk borcu 
tranş I 
t~el.i A 5 938 
~ % li 933 Ergani 
Sıvas .. ErılUl"Ulll 1 
Sıva1 • &'ZIJlUn 2.'1 
% 'l 941 Demi'['fo'llu 

33.00 

460 

23.90 
21.45 
23.95 

19.50 
19.75 
19.70 , 
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·1!ill(t~~J~!~~:Sayf~I x~ C . 
b k h · '• Taggare, h rb gemz inin 

a~~zA~~~l_!!~cAN ~AF~netı gerini almış mıdır? 
1520 ~nele Bosna'nın So.1

pastl; z~in&.i; Yaya batıya teldif'nağı da Ed'kae idi. Küçük Sokolo. 
kol kasnbasına genç Omuın.llı Pa-1edilecek paıraıyt verebillıdi. Verme.lviç• e Melnned ismini taktılar. Ze.;
diphı Sultan Sölc}mantn yaya ba-1&-c de razı o~du. kası, lcahiliyetıi, dik.ht ve ceearet'I 
şııı Y ~ike Mduned Bey otuz kırkj Y cşikc Mcbmod lig bütün yaL s.a.yesinde az ~manda hocalarının 
ki~ilik maiyoeti ik birl:k.te ıelmİftİ.r.varnWliaTI, bütün tok.lifleri rcddedı. gözüne ıtird.'i. Gerek kendi od.en bü. 

( "Son Posta" nın deniz mütehass;sı yazryor ) 
Deltfa l!ltrak-Jlsf: 1 - C.otn&tya duru-ı Deniz harb ~vk vr. ldarf'SI Şu halde bava kuvvetleri denis kav 

aıuna, 2 - Deniz harb sllıihlıınnm lıu• lı.eyrJ1etl di>la) r. h va kunetleri de. vetltorlnln yerine nim o!am:ız. • 
m dereocstue ve 3 - Dü.,uı.&11 tarafın nh hakbn.l.r~Unden de .. -:ımlı olarak lsU- Şimdi, bunu lcıbtıJ etUk~n ı.oııra da. 
kunet derecesine bsilıdrr. tade edemezlocr ve bu hıiklmlyetl Wblk nlz tabiyesinde husule ~len degişikl!k.. 

radan devşi11DC al-.cahı. ordu; onun kar.n her ne pahaıı na yükle-rine. gerek küçüklerine kart! 
Bazıları: olur5a o\sun her z:asrumki ııibi v•-talonılması lazı~clen nıuamd'eyı 

Banlar ötedenbcri det~mlyeu esas. ednnezlN. kır \"ar mıdır! Varsa nek-rdlr! Bu ıruafe 
lardır, ~. ~n denir barit sfüıhwı Tayyaıre ~miler! vasıtaslle tayyarele_ c:tıvnb verelim: 

- Ah bizim de oğlwnua& ~sa-ıtif.eeini yapmaktan ibueui.BunuııLı gayet İyi kostirJyordu; bu da onun 
la.r ... De"J.et kapıa:nda baht bulur. beraber- çocuiun ailos.iııc kartı aert herltee tarafından sevilmeeinıe, tak. 
dul !davranmıyordu; onlarJn cöniınerini dh edilmesine s~b oluıyorclu: 

Oiyoda.rdı. Baızııbrı ecvin~k mi hoş tutmıağa çaiış:yordu. On.tara ço. Zeka ve teııbİyMİ diğerlerındc:ın 

t.«-.şkii eden donanma Juırvotl, yalnız rln daha fada havada kalma!arıua ra1. 1 - H:wa kunetl kesir için fevk.;I... 
zırhlılar, kruva.sOrier, mllhrlbler, torpl_ ret cdlbncktc ise de bu tayyare genıl. inde faHblı b!:r uıuvdur. t'r.ıktıra ka,. 
dobotbr, h~umiM>•lan. deniatt.t cemi. lerimc müdafaası için r;<'ne denlt kuv. dar cldertık kısa z:ımıınd,, önemH k~f. 
lort r.t>ı denb: barb v.ı.ıutalarında.n tba. vetler!ne 1h lyaç basıl olur. (Devamı 4/1 de) 

üz.illmck mi mımgekliğinl kcıstire..1cuiım nerelerde taba.il göreceğini, pa.Tlıak ayni zamanda yakış•klı ola·n 
m:iyorlardl. Baz:hn i&e çoculd.arınılnuıl büyük bir d'ik.kat1e terbiye gö-1 Wı.r~ Edimeden lstanbula, do.~d8;11 
dam ant.laııı.na. samanlıklara nklı. reeeğini uzun urzun anlattı. Onun dogruya T opkıa.pı sarayına gonderır 
Yorlar: yakın köy ve ka&ahalardnki dcvlıct kçıaı:nd'a mut.laka b.ır «~·-11"-rd:İ. Mohmedi de ~öndcrdtler. 
akr ba veya dostbrının yanına ka. lctlu» ola.cağını söyledi. Küçü\ So+Küç~k oda~rıı da pad.ııahın hu~
çırıyorl.a.rdı. koloviç'in gfrz.e? V'C beyaz yüzünü, fi~ htzmetlerı, muhtelıf mere8l~ 

Fakat bunlarllı fayduı yolctu:1gen.iı aJnıını, par:hk gözlerini. gür. hak'lı.:ındıa \>ilg.ileT edindi: orada da 
çünkü kimin kaç çocuğu olduğu. büz vücudunu ha.tırtayarak d•yordu zeH v.c ka:hil'yetİ bııl<ımın.lan ~ 

lHllardan :hanıgi&İnin on beşle yh-ıki: amanda ıgö21e çal"P'tl. Padi-~aha ~ız 
mi yaş arasınd:a bulU!!duğunu. ya. _ Oğhınuıı:un büyült ietikbalı ~et esoas•nc!ta onun dı:ı ho~~na git; 
kııık.h, &Ürbi.iz ve zeki. ol~ (\ım._ alnında okun~yon. Sult.a.na yak-in o. tı: Kı~ Mm.an?~ saray·ın ~uhlm Y 

~
ıkı.arı .iyfoe tahkik. cdılece.k.: uç1-l}unca ve pıa<lı~ hız.met ett kçe zıfe\cl'lnd>cn bırı olan (f'~l~f,bdarı• 
lınıf veya ıııal.lıan.ını§ olafllaı- ister pek yiibek yerlere aahib olacaktır. ),ğa seçikli. Günden güne ıtıın&d . .'u 
lemez buldurulup ah.nacaktt. Hele Er başından d.evkt ırak değıl. ka. zıa~lyOTdu; onun gerçekten cw~ ~k-

""' •Tı.laına&. Buna btr de deniz bava 
sllih ... na~ etmek geroldr. 

O halde deoia kuvvetleri ile lsbtrlio,"i 
7apan, dU.mıı.n deniz ils'ii renıUerine 
taıuTuz eden, denb:altı r;etnllerfnl su iı.. 
zerine ~tan meneden, kendi deniz 
üstü lı:unett r1.ni koruyan ve ~bayet 
kC$l/ hunsund:ı çolı faydalı Wr f.ıktür 
olan ba-.a slllhı erta7a çıktıktan sonra 
deni% luı.rb sevk ve ldarcslrnlc De gibi 
de-tıı,lkWkll"r olma$fur'? 

( "Son Posta,,nm bul.nar; sı: 24- (8) 

Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arad,, yollıyan heı-
okuyucunıu:z;a bir hediye takdim ed('ceğiz I 

Suhta.n sata: 
1/ - &er l5), 

S~uı (4). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hava sUahı deniz h:ırb sliahın•n ~- 2 - Bır hC3a.b 
rtne r~çmlş ınld r1 Evveli buna ceva1t ıstılahı (10). 

3-Bir içki l4) 1 
Ya.lnrmıı ('.il. 3 

\·erelim: 
cşilıce Mdmıcd Bey "Hzifcaiııe ııa.1

1der yaver olana V'Cl"İmli kapılar a. ~k mevkibere doğru ile:le.dıgı, ) ~ 
Yet dikkaiıli olmak.la tanınmıştı. çtb.ır. bıtiy&rlık zamanınızda fok. ıılce Mc1ımıed' Bcy.n vakl'!le ansa· 

Vişgrad ka.ı:aeının Türkçe 11Şahın iin kahnnıa uğrarsınız dc&tek olurl na babaııoa. berkı birçok kımselere 
Yuvaaııı demek olan bu küçük b-I Yayıabeşı çocuğun ist:kba1i hıık. 1olduğu gibi söylediği sözlerıın ta. 
ııa:buında Sok.<>kwiç di,.e (anlnml,,kındoa dal.. bin;olc. 9Özlcr aöyli.i)or; mamile doğru çıkt:ğı görülüyordu 
bir aik vanh j<> eöyleclikçe Sok.oloviç'in gi:iz. )Af- Soko.!u Mehmed ağa sık t.ık 

Yeşllıce Mehrned B~y kffllbada larının <li.ndiği, kcd~rinin -.zal<Iığ:: memle"kc~,. kardeşler.ini, b:ı._basını 

1 - lkn~ iliıti kavveUerlnc 1r.1vırıın 
h w. ku vveUeıi biiyük btr de.oh e Jıınına 
oabuk ulaıslbntrıer, fBkat bu alan Ü'IC

rlr.de u:mn müddet d ·varalı olarak ka. 
la.JnM;1::ır. 

4 - Arabc;ı l5), 

Bir haT\'lln lZ). 4 
5 - Kuzwıun S 

sc ı (2)' istfkb:ıl 
tahıı.mmü~rl (3), Kuvvetli bir 6 

cıda maddesi (2). 

2 - Ferw. havalarda 
u.dG'. 

tellallar bağırttı; herk.esin on beşle aükunct 'bu'lduğv görülüyordu. ve annesını h tırhyordu. S ahdar. 3 - Gece rörm~ kablllTellcrl yo'!tu.r. 
Yinni yaş a:ra:slindla kaç oil\ı varııe Sokoloviç çocuğu sakladıkları !ık vazif1e ;ne yii'kseld.iği zan an sa. 4 _ Bomba tasırl.u, fakat bomlıa, 
Retirmesini bileti reli. Sok.oloviç de yerden ç.ıkra:rdı; Mehmed Beye tcs. reyin en nüfuzlu adamlanndan oL top menni-;! kadar müessir d~jildlr. 
~Harını ahftk. geldi. Yaya baıı Jim ~tt:i. Aynizıam.onda onun ellerİ-m~tu. Nereye g'İtse pad şn~ııı. ya 5 _ Torp!OO, (ya.ni •yyar torpili ta. 
onlarJn hepsini gözıd.eo gcçiord:i. Ço. ne sarılarak yalva.r<l~lar: ln:nda bulunuyor; baı mabeytillC! de şırbr, bu ılllb b:ıskın silahıdır. Tay~a-
cuklat'A'!::n betrenilmesi veya bcğe- - Adlha.şkına onu hoşça tuta.s1.!mck oldıuğu İçin biıtün . husufl ve rck-rln muhıırt'M alanına çabuk ft top. 
•urrnemeai ihı.imalUıd~n korkarak nız· iyi bakaanız. Bizi aratmıyası. resmi kabulleri iıdere edıyordu.. ta olarak ula.şa.l>Umeleri bu sUahın ta. 

heyecan çekenlere aklınnaaan i;lni nızİ 1 Artık n.iksrni lsııanbuln r,etırte. rakterlne 9ok uycundur. 
bitirdi. Solroloviç'in üç çocuiu ara Dediler. b'lird'. O eıradıa hl\:-aç toplamak Noilcıe olarak diycbUiriz ki; hedef 
&mdan birini beğmmiştl. OnıuG adL O ~hadan toplanan devşimıe. için Boımaya ~iden Ahmed Beyle deniz hik!miy~i 'iadee\l elde etmek 
nı, babasının ve anasının adt.n\, kö. leri.n yısı kırkı buluyordu. l lepsi göriı~tü. Ona ailf'Ş' nı nrama:ını. bul deill, bu bakimi.yeti idame cdebllmek-
Ünü, sipahitlini ye.zdt. atlara bindirlld'i: ailclh-in'n gÖ7 y.aş ma.sını, on1ıa haı~knda malumat nL Ur . .Delılz lrunelleri deniz hiUdmiyeUnl 
Çocuğun babuı pşı.rdı ve üz.üL1tarı ve iyi <lilckleıri nas•nda, Yaya."Jlattll ~nblih t"ltıı: • elde cıdlnoe bu lıildmlyetl idame ve 

elli; anınos'i daha çok üzüHiyo.rdu. başının ka1ıttğı adı:ı.mluın ınuhafaz:ı - Eğer L-ard -1.:r;m ıağ Jdelet taut..k edebilirler. Kendi Ucarct ve nak. 
V'Vela aaldliam:ak ve kaçınnil'k ı.te. eı altında yola çıkarıldı. onları dahi geıtire-.s n! Devlet kapı. ıışatmı korur&r ve dıişınan tkaret ve 

?-iler; fakat iş i~.en s~mişti. Bunun Sultoın Sükyme.n o zaman henüz sında ben'm gibi de~let bulurl::ı-rı ıı.a.kUya.tuu meu~erltt. lb.lbukl bava 
1tn.ka1131z olduğunu görünce dayısı. gençti, tahta çıkalı çok olmamıştı: SakLn u:nutmt')-asın ve ıhma) etmıye kuvvetleri bUDu yapamnlar. Gcttk uzun 

(n.a &ittBcr; para veı-erelt kurtamıağa Ediıncd~ bulunu~ord~ .. 80&na'dnn
1
sinl naUddet havada ub.m.a.mak, &"erek fena 

~~ .. ;; ... ~,_,.;i8~· .. :..-;.e::-.:..~:~-iıı·_:,ı9...~~;,:c-!.~!_:.-!.~::.-~~;-:.-;.Y.;.;:'-.-.r._!:.,-~a-~-!..;.de;;;:;; .... ~:_;._,..ri;i~;-jiii:-.k;.i:~ ... ~~1111ı-;~jiii._.~ii-,:~!--riııinıiıııı:.--ıııııı .... '-ıs-,.!'\!-..-.ııııı~ııııı'.?-._..:_11ıııı, ... 'llıı+-.-.1111ı ... ııııı-ııırıı~11trı',...~:-.-.1111ı=.--ııırıı:.-.-fA: 'llıı!-~'llıı:_..-!..11111:._. ... ~_..._.11ıııı, .... 'llıı-.,,~.-..w- m.va1arın tesbi .,. ~ ı:öremeınet 

fi - :Mensucatı j ıı---ı=m="'l---t"--1·---
sıcak decıl:rle d ü • 
ııenlc:mek 18). 

'1 - Su ile ve 
8 ·-- --= a&btınb yapılan a.. 9 111!!!1 

meliye CS). ttl -ı--ıı--ıı--•== 
8 - San·at (21.J(, il .---ıı 

Arkada4ı \1). ==~;;;c;===========:ı::=;; ... ::::;:~=====· == -~ l 
9 - Fransac!l. 

ela ık badln ekunuşa f21, Bir nevi 5 - Ncıll cd.Uı (Z), DIH'terek bırpa,,. 
tatlı (6). byarak ('7). 

10 - Söz (3), Ulu (il, Nota (2). 6 - EıiAI devrin fıkara lokanwı (6). 

-ı·u1ı:an<bn ~: 7 - Acele (4), BoJUD ıııddı (2>. IJfT 
1 - :Marmara &ablD«lndre bir bu auu., nlllası (!). 

~ (10). 8 İıo' ec1 (3) 
2 - Bel,-c (6), Tenıl mils3malu (1). - an döeo (' &$ gıdamııı (5). 

3 
_ KaradeniR maksus bir deni& 9 - Ga1 DÜŞ S), Sonuna blr &e• 

nMY vasıtası ( 4) , As& es>. ı ili ve edersek bir tath olur < 4 > • 
( - Arınm 7aptdı 'bal (1), ıt - ('-elif (4), Aktlh kadın 15), ' 
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4/1 Sa,h SON POSTA 

tzzılliltAVE 
Beklenmiyen kurtarıcılar 

Yazanlar: Max ve Alex Fischer Türkçeye çeviren Halid Fahri Ozansoy 
:Mosyö Mosku'nun evinde. 
Ak§amı.n sa.at dokuzu. 
Jül Mosku her ne kadar zengin 

"c vakt.ni bos yere geçiren bir 
dcliJcanh ise de, bir müddettenbe. 
rı, sık sık • hiçbir scbeb olmadan 
ihtimal yalnız ~sizlığ.nd.en • ktn. 
dishıi, bazı günler, acınacak suret. 
te 1n.ahzun hissetmektedi.r. 

1~tc bu.gün de, aynen, böyle 
günlerinden birindedır. 

Bu gece uzun bir mü.ddettenbe. 
ri sigara salonunun koltuk'a.nn. 
dan birinde oturmuş, lı~"in hazin 
içıni çekip durmıqtur. 

nun avizesini yanmı§ gbrü.nce na. 
1Wf bır hayrete diiştıU.er. 

Ih.tiyata nayet etmeği muvafık 
bularak, ric'a.te hazırlandılar. Fa.. 
kat buna zaman btUa.madılar. Jul 
Mosku, bir elinde bir yer ııkem .. 
lesi, ötekınde bir iple, ~gara salo. 
nımun kapısı11.ı açtı. 

Jill :M~ Moş'la Ble.fi görün. 
cc dehşete uğrar ve bu de~etlc 
gerileyip kekeleyerek: 

- Hey, hey!. Ne ıs.tır.vorstı11uz... 
ne... ne... ne ı.c;t:ryorsunuz? ... 

g'(irüzyorum... Aman ne sivri bı.. 
çaklaxdı onlar ... Ayy, ayy, a":l~··· 
h&!kiataıten ne dehşet.. ne bi.iytik 
kaza atlaetım .•• Hani hiç şüphe 
yok, ıkol~ ikurtuldum ••. 

Jill Mosku, bir müddet claha, 
gayrı, ihtıyari olarak, yaşamış ol. 
duğu korkunç daki1wlan yô.deder. 
Nihayet, hayalinden bu korkmu; 
levhayı. Stlmek çin, birdenbirt>, çı.. 
kıp gıtmcğc ve geceyi 11etTesinin 
yanında gcçirmeğe karar verir. 

Kım.. lltimsitı.i:z?... J'lil Moslml, methale gitmejie 

Denizcilik 
<Bat tarafı aıı de) 

lıerde bulunmak kabil~ell -nrda. Aııcak 
l'C<ıe kalianıfam.aJaoac"I \'C tcna han.Jar. 
ela ite yan.yamqacatı uaatulmamalı,. 

dır. 

2 - Kütk halinde •Od ye pike n. 
ÇUŞlıırla faab alıktanla bomba a.tılablHr, 

Anea.k bombanın top mermisi ıllıı zhıdo 
k1IVTeU fazla cletildlr. 

3 - Kutle laaliıule tc)rpido taarruz.. 
la.rı çok tesirlidir. Bu blU'bdc Blsmark 
h~ Te Ma:l.ab.an cle.n~ı; muharc. 
beshıde bu clb~ tebariiz etm!şılr. Tor. 
vido t:ıarrıızunuu bomba hlicumu ne 
beraber rapaJm.ası da.ha mUessir olmak. 
tadır. Ba.skın tesirinla fıula oluşu, w. 
3'1Ll'elerio molırib TC hücumbotların 

nazaran daha .faik bir torpido Ye taşırıuı 
vasıta olduklarını cöstenıılştl.r, 1''akat 

l"CCC ibuncbn m~dır. 

• 4 - J.'lloların uç:ıknvar topları 
süı'a'..leri. m.aııeTra luıb J.i.fetleri, sırtı 
\'C bölmeJe.ri kifl bir mlidaraa vasıtası 
deiildlr. AT ta;nareler1 tara.tından hl. 

Moş1a .Bleş, baba.yiğitlik göster. haz rlcnarak - Evet, evet, öyle .. 
Jü:l Mosku, kendi kend'1 e mezlerse mahvolacaklarını hisse. !!i'cfıp Zm'yi bula:v1m ... Ah benim mase ~. Japonların Rcs>ulsc ile 

liani valü.a.hl patılalk ~y bu h~ d'p, pantalonlarının ceblermdc-n küçillk Ziızi'ciif.cn ... Va.kit daha Prinoe °' Walles remileriıv. :Casrnuları 
Yaıt! ... Burada ne halt€1t:ıneğe du.. parıl parıl pa.rlattıklan bıçaklan Mi'~ ... G1clip beraber a:'kşam ye-~ İncilWerin av miidııiaa 1 

~ııurı, ne haltet.meğe duruya.. çekerek. - Sesmi kıs, )"OT.sa ha.. l'neği yert.z... Sonra da eve dö,..,~ 
tuz?... haltik.m.en. bunu kendime c21100.t ederiz. se-0.şiriz. Sonra da derin bir iste ba sebeblerle de diyebWırla ki: 

so1ımaktayuıın! ••• Bir de derler ki, Jüt McıSku, gittikçe dlJ.ha fazltı U)'d.."'U... Hani. netict!de, oo ~ı.r !o: deniz Jıalılıuiyetlnl elde 
~etmiş, sclkserı yaşına ka.1ar y.ışa- dehşete uğrayıp gittikçe daha faz. tıün bunJaT iyi. şeyler! Hatta çdk eme · edebilmek ve tatbik im. 
lnakta :ısrar eden aıdamlac var. la titriyerek; hemen hemen ağlı.. j.yi, çok! Evet, eıvct, hiç söz yok, kCl.nlaruıı bulmak için k~r unarderi, 
nuş~ ... Hakika1..en ne yelttııasa.k yarak; nerede ise bayılacak glbi - {f."Vıka15de i~ şey bunlar!. •. (Tam, '°;'~ ibombs *a17areleti ne av tay_ 
~ bu hayat! ... ne usanç verici - Ah! aman yara'.bbi! ... ah! amen kapıyı, arkasından kapayaroğı sı. 1 nuıh~Ur Ye clenb stnıeJl 
ley: yemek, 5€'\o-mek, uyumak; ve ~ ... Ri..ca ederim size ... rada döşemenin üstünde sağlnm alnde ancaır. denta haYa silahı da kuv. 
S.Onra, yenıden, ertesi gün: leyU- Ya'l .. yaWar1«!m si'ı:e ... Sö~eyin ... bir i~ görüp kaldıra.Tak.) Vay, bu ~~~o 4onaoma zarara uilamalnıu111 
llla'k, sevmek, yemek! ... ihep ayni Ne ~lll!Ufl?... K.e .. kesemi da ne?... (ipi tanııftP omuzlarmı ~ -vıe heddlııe ulaşablllr. 
§oy!... Aman Allalum ama-n, ye. mi?··· Cütr_, cü1rl~ı mı?· .. Söy. !:Hker, sonra bunu nefretle brr mo. BüJük clenlz kuneH61'1ne :malik elan 
~r antılk... leym. söyıley:in, size yatvannm... bilyanın a1tına atarak.) Ha sahi.. ~llhıer ~r uına.n !cin bu J'ukand3 

E&licyfn.. f&kel bana fenıUıik et. hntır'a hm... Şe-v için a-rad ım müdafaa elılf\mi:r. teı.i isbat etme\ 
Gene yüz defa kendisine: c.Ne me in... ip... O! ne budal;r. t ya.,ac lam mevkllndedirlcr. Garibdir ki, Alman 

ha.ltetmeğc burada duruyoruz, ne b d" .. d-,~ ,_ ıurlıhlaruuo llı'es'ten çıkm, l\Inn• vol.u h Bl 'l M ~ k tl' b" '"'· nu u~ n \IA'\."'-" '"O"' rru... - ... " 
b CJ. tetmeğe duruyoruz?... htı l' .. e ~ . t 0 tı.7 ıy~e ·~ı .u. (°R.O""dk<>t ve~ şu havdud :ra .. ile Almnnyan IHı son donu b:ıttkel.le. 

Unu a.nlamak isterim > sııa,l,ni tun Ş!'I/ en opar aytp gttti erın. y..ıı 1 1 ..;ı D~~ rfle, Ahnan'-r bıı • .._. .. ,_ .. bir -•--•ıe 
d b · b' t • • ._.,csa m1' ar C' ltT'R5a u • . • n• -.. M;I..l .. - ....,.... 

•orduJ tan sonra.., Jill Moşku niha. e erı ,. saa geçmı~tı,.. ~- k -' 'L..1 ı hn bıı 'ka i ba.ı etmı... old-'--. s. c. ,, B' tti -1 '.Jö . .. uU uar a~ıa ını ım • - '9 ~ 
l".~t şu neticeye 1PClrdı: c.Mademki tr .oı:tra r su.ıonun u ~cm~ u<ı. d aıbd 11 
vtırada entereıan SUf'Ctte hcıltecU. tünde ba11gın ynta.n Jül lıfo~ku ar a "" . . G Ratıd Fahrı Ozanş01y azi köprüsü ne· Z' .... &D t••lun" 
Cek hiçbir ıey yok, o halde niçin, kendisine gelir. '-Aı& -

i<ıhiden niçm kendimi yok etml.. Ônce kendisini bu vaziyette bu.. alınacak? 
ll_eıtim? > .Bu suretle kendisini, luşuna biraz hayret eder. Maama. 800 ton ham kauçuk gelecek Gaii lloprösüniin kat'i teslim mıid • 
~9cı.Ta salonunun ıcıvanmdaki çj.. fi1t, baygınLığ.nda.n eımelki hadi. Baızı Brezilya ftnua.ları ıne.nal$C'tl •• de bttmfş o duL'lmdau belediye mu • 
t>ıye Mmağa karar ver'crek, bu ne. selcri hat1.1'lamakta gecikmze. mtse bam kauçuk satmatı tek.Ur et • teahhlde kopruniin k:ıt· 1 teslı.m muame. 

~- intihara teşebbüs etmek için n !erdir. Tekllf lllAkad.arl:ı.r t:ı.raCındnn lesinin lknu.lin! b.ldirml Ur. MuU.:WhW 
~Tn gelen ve aiti cıra.nıağa git. Jü1 Mosku, memnuniyetle içim tetkik oolhnek.tedlr. Diter taranın, iıı. köprü i<tln Alın:ım yu boya ısmarladı. 
~k iizerc, sağdaki kapıdan çıktı. çekerek, kendi kendine - Doğru~ irutbul fabrlbı.ta.rı hes.ıbtna a-etlrllm&.ic tmı, h~nıiz boyahrr.ı g bıediğlnl b ı_ 

U anda. Bleş'le Moş. iki hırsız • su !kolay iruııtuklum ... hani val. oku 800 ton b:ım k.ı14'1Jk l\fı .. ı.rda kal. d rmlş'.U-. JJelt"liJl" bJltı geldikten ve 
toldakı kapıdan içeriye girdiler. labi :kolay JwrluJdum ... Ayy ... a. ~ır. is Bankası vaü.>ete el koyara.k kopnınun biltun no'!tSlUlları ikmal cdD. 
ı._ Bleş'le Moş, apartunanı bo§ mMı A.lilah! haydu.dlann beni teh. ma11:a.rı kendi ckpolarıruı. almı.şt.ır. Bu ilkten sonra kat'ı t.cs:.hu muamelc\lnl 
"1Llacakla.n.nı ~ıyoriardı. Sa1o- did i'ciın çektikleri sıJ.ahlan hala maı 7akında istaııbuta l'etlrtilecehtır. yap.'lcakt.r. 

- - __ , __________ ,_ 1 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
lturlll~ tarihi: ıau 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şabe Ye ajamı adedi: 265 

Zral n ticari her ani b:ıııka muamclelerf ... ' 

PARA BıRiKTiRENLE E 28.800 
LiRA iKRAMiYC: VEr<iYOR 

Zıraat Ba.nkıuıında kwnbarah ''e lhbal'51& tasarruf hcsablarmda en 
.. 50 lll'll4ı bulunanlara aeıtede 4 defa cekllecck kur'a ile aş.ıj;'ıd~ 
pliaa ıore ikramiye d&i"ıı&lacakhr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira. 
4 » 500 » 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 J) 

40 )) 100 )) 4,000 ,, 
100 )) 50 J) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )t 

160 )) 20 » 3,200 ), 
Dlldlaı: Bf'Sablaruuiakl ııaralu blr seao içinde 50 liradan a.taıı 

clüşmlyenltte lkraıniYe elkbiı takdirde ~ 20 fa:r.laslle verilecektir. 
Kur'alar M.nede 4 defa, 11 Mart, 11 Huiraa, 11 E7lıil, 11 Birlnrl 

Unun tarlhl~rlnde çe:..ilettktlr. 

Oevlet Denizyolları 

~Odorıünü 

işletme Umum 
ilanla ... , 

tvılJüANY A HA Tl l T ARlFESi 
Mudanya bAUmda 14/3/9!?. Cunın.rles! &ilnilnden lt.Uw-en tatb • olu k 

ı-eni ıarlfeye na:ı:ar.ın Muılanyaya Cı 1l'.ll3.lieı9I 14 de: Pamr, p ı ç r. 
pmba ve cuma stinlerl 9.&0 de, l\Judatl}-nd n ist.:ınbub Cum!Ll't ı 12 ve ı o 
da Pımı.r 18 SO da, SaJı 12 de, Per:ıcmbe 9 da for nı>ılacalt1ır. 

Fada t&ts!lat 1'Jn accntemız.c ınl.IJ".lcıı.at olıınm L Telefon: 4 "2. (32 ................................................................................................... ,.~ 
Son P~a Matbaıuı: Nepiyat Miıdürü: Cıhad Babaıı 

SAH1B1: A arem USAKLIGU.. 
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-~-~~ - SPOR -Kız mektebleri arasında 
voleybol maçları 

saban ycpılmasma başlanıyor ir adam sevdiği ve kıskan
dığı kanımı tabanca ve 

bıç.aıkla öldürdü Yerli mallar Pazarı törenle açıldı 
Sivıu (Huw.f) - Şehirimiz de.. ha~anlı<ğma R~id' Koçak, ikinci İzmit. (Hususi) - Kan.dıra.nın 

mircileri ziraat eclasmın teşebbmü reisliiine Osman Eeener, azalılda.Bakı köyünde müthiş bir aile fa -
ıle Ziraat Müıdürii Bahtiyar Aydın 1 ra dll Cevdet Maı,.an, Nurettin Duy'cia.sı olmuş, genç bir adam çok sev. 
oğlunun riyaseti altlında bir toplan- muııt. Atııf Okatan., Mehmed Çeriki. diği ve k~•k.andıiı kan11ıını tabanca 
t1 yapmı~lardır. Bu toplantıda köy. Nuıri ômnür, Ham.dl Aktar aeçiL ile vurmlq ve ayYıca da b :çakla vü. 
lümüzün ihtiyacı olan pu.luk ve k«. mitlerdir. İd.are heyeti her on beş1eudunu delik d~ik etmişti r. 
ra sapan uç demirler;ıain ve nal çL giincle bir toıplantı ya.paralt ml'Clle. Verilen malumata göre, Balcı kö 
vilerinin de burada isnal edihnesi kerin. zirai 8Clforl>eıı:lik itlerin.de mü.. y\İDden Kasım oğlu İbrahim Ayşe 
göruşühnüş ve 'bı.ıınl.n demiıdl«L l:ıim vu.ifelcr bq.a.maıya çallr}acak... adında bir kadınla evlidir. Kasım 
"mı~ mali.yet n.a.tlanaa ye.pacakJarını tır. loğlu İbrahimi bu fed hadiseye sevk 
vaadetml§lerdır. Yerli Mallar Paurı eden sebeb karıeını çok sevmesi ve 

Demircilerimizin ekin seferber. ŞehTimizde açıl.uim.ı evvelce kısk.a.runası<lır. Kad.ın bu çok ileri 
li-ğinde üzerlerine diiıteu yaz.ifeleorL ,-.zdıilrn Sümerban.k Yerli Mallar ~iden vaziyelıten Ul88.nnuş ve arala. 
ni bu suret!le yapmale.rı muhitte Pazarıııln bir an evvel açrlabilmeıısi r.ında kavga bqlamı,tır. Bu arada 
memnuniyetle k~:laa.mlttlr. için çab-.rnalar lb~k biT gayTetlellroırnşu kadınların ela lbrahim sC'D. in 

Ziraat Odas.lntn toplanttsı devam otmekteclır. Pazarı.n müdm dengin değil, sa.aa bakamıyor!> de... 
Şehrimiz Ziraat Od4ıtt idare he- ve memurları tamamen tdıri.mize1mderi bu faoiayı taı:ele~İrmiş ve 

yeti seçimi için Puartesi gilwü Zi. gelmiıtiz. Y Cl'Ü Malla.r Puann:n İbrahim gene evinde kadınlann bu 
raat Müdürümü:z Bal.tiyar Aychnei 

1 

boya ve d'iier i.ıen tamamen ikm..1 ıu.nduğu bİT amanda İçeri girerek 
!unun başltanlığınck. bir toplantı eıd:itmi§ olduğunda.A 1 O Martta tö. elindeki tabanca ile karl'&lnt vurup 
yapılmıştir. Yapılan seçimde •d& renle a.çl~Iftlt. yaralaml:f ve hınetnı alamıyarak 

M ·ı M. .. . . ___ .J ı· mallar b~n bıçağını çekip genç ve ~el karı-
T okat aarı iidiirii Alyonfl Llrrneoe yer ı fU nnı muh:telif yerlerinden bıçakla ~ 

ncıkledilJi ~ılıyr mı,tır. Kati.~ bltt.hare karakola gi • 

Tolk.at (Hu.şum) - Üç yııhhz Edime (Husaei) - Takribenı'deTelc.: 
vilayetimiz Maar:Lf Müdürliiönü ili bw;.Jı; eene ~~ Ediraede Yer- -.- Bon karımı öldfirdW:nl diye 

li Mallar Pua.ruıtn hir şnbesınin a-ıteeAdlimı·o~k.~-- _1 iyi bir ba~rı ile . . 1 iye tan ı·1'At& ~ k.oymı.ı:;,., ka-
ya.pmakta olan f 'ttıdma 1A karar veTllmlf ve b.zı ao-1ti1 te'Vkif oluııınruışıtur. 
Fazıl Gönen Af bet.lenf.en cllolıa.)l'l tatbik sahu1otıa __ ,,,_ --

yona nakledi!~ ıeçil.memiı idi. Ürgüpde ziraat iılerinc hız. 
miştir. Fazıl G• AWradarlarm ~pt.1kları ı-ut.büs uariliyor 
nen kültür işle ~ 
rinden başiq fh:erine pek yakında bir tuhe açıL öıııiiP (Hususi) - Kaumızda yu 

halkevinde ve mut bJtanür stmif ve hu mabad- bk ekime 8811 derece hız verilmiştir. Bu 
biihaesa Asbat • ı_ .ı-....~ı _.,!.-11!!._,, S d' _.-ı.. . . meyanda 71* 20 ıoo patates yetb'ir -

ıa U<>t"' ar ~ a l .,.,..rtmJze ~olan ~,. 'bu 111 pa.taies 
kanlığını deruik. _ _..._.p 
de ettiği şehri • pAul · ek.l.mi ar"9'ınbeafı ~ö&Öniiode ~utuboall 
miz Çocuk Esir~ Depolar mödiirii Sadi Umu.mi 9ial'8:l öniimw.ddd yıld:.. 411 ton ııata.tes 
geme Kurumuo M\ife$tİf V el.ilimiz Sabı-i Ôneyi zi. çdı:anlacatı kuvveti~ ünıld e~te • 
da faydalı biz. yanıt ed~ etn.Rıca pl"Ü)miaı,tür. d!'· Kemm-+ı yttJf/.lrilt'u patates mev. 

metlerde de bulumm ..... :ur. A.yrtlf\d B s.di bu hU9U9ta yaptı.k:larr ince.. Simine röre bt&obul, ve Ankarn ibU -
L _ ·ı ___ t L.J. • • • • • y li M lla ya.o1a.rJru kat'şılı..-nutadı.r. 941 yıl'llıda 

ünaseı:x:tl e mCB1c~......, laıı tar.a.Em.. le.uıe'leri. bııtımıış ve er a rıh3rice 15 ton patates ihnwa.tı yapılmış. 
dan öğretmenlerle Vafl ve devair JUbosine elveri.,li olarak bulıınan bi t.. Ziraat Ba.nlı:ın pa.tıates tohumu ı9ın 
miid i ranın da i.ıi.rak:ile •atkmıwle nayı da. U)"g\B'I. görerek fe'hrimizden ballmnma pam Yerme işinde aühulet 

tbir veda çayı veriknittiı... a:yrı.mllfl:ır. ıtötıt«ıındcteıllr. .,..,,, 

Çünkü; Goç nihayet; ebediyen 
dünya ı:;.por tarithinde biır sembol 
olarak )'laŞllyacaık olan kendi g:bi 
şeref.ili bir kuV'Vet mabuduna mağ.. 
h'.iıb olıı.nU$ Ua" ••• 

Diyerek hıer 1ki pehlivanırı el
lerini sJk.t:ı.. Ve meıasinlE 11ili.ayet 
verdi:. 

KOCA YUSUF VAPURDA 

Y:lJ5U.f; son güreşten sonra; barı 
yıoou.nu aldı. O~anh·.atörlerin ver 
eliği mu.azwm ziyafette bulundu. 
Yedi içti. Gece yarısına. kadar eg. 
lendi. 

Amk; vaıpura gidecekti. Her
~ veda eclerek K;mıson Mösvö 
Piyer ve Mösyö Du.bliye ~anında 
oliduğu halde vapura geldi. 

Rmtıım, gece olmasına ra.,ğmcn 

on binlerce halkla dolu ;idi. Her
kes Yusufu allkışhıyordu. 

* KOCA YUSUF YOLDA 
Vapur sabatıleyin onda kalka

caktı. Yusufu.n kazandığı aJ.tmla
rm. bir kısrm Ü.zerinde bir k ibmı 
da bavulunda buılu.nuyoıdu. 

Mösyıö Piyer ve Dubliye son gü
reşten sonra, Yusufa t»n aıltın da
ha vermiŞlerd'.i. 

Yuısufo., teş'yi için yüz bine ya_ 
km helik r~htıana dolmuştu. Hepsi 
bir a;ı'{lzdan şa.r1k.ı okuyorlar... Ve 
mend.'il sal1ıtyorlardı. 
Nih~; vaıpur kahk.tı.. Bu (Bur. 

gonıyıa) ismiın<le bir gemi idi. 
MÇsyö Piyer ve Duıl:>liıye Ame-

ri:kada ka:lnmşlaraı. Mak.sadlar1 
Kin..c;onu ~:reştinneıkti. Çüınkü; 
Kan.adalı., Koca Yusufun ÇH'ağrdıır 
di-~ meŞhuır1'a.şm ıştı. 

Sonooıharda Möqyö Pi yer, Şum
nuya gelerek Koca Yusufu a1acak, 
tekraT turneye c kacaklardı. 

Yusui a:v:nh'I"ken. en çe>k hüzün 
duyan ve aiı,'lıyan Kinson i.di. 

Türk peh[h'6m, va.tanına dön. 
dü,ğiiınden dola'Yil. sevinç içinde idi. 

Vaıpur; Atlas denizinin engin ve 
uıfulksuz sularına deıvir çarhederek 
yıü.rü;yordu. Heı- şey sakin ve yerli 
verinıd.P kili . 

Eminönü Halk.evi salonunda dıti._ 
V.aıpu.r:da bulı.man er.kek ve ka- kız rnektel>leri arasında voleybol 

dm. seyyaıhla:r hep 'l'üvk pchJıvam maçları yapılm:ı,tır. Bu maçlara E.. 
ile m~ .idiler. renköy, Cümıhur.iyet kız liaesile J., 

Beş gün sürmedi. Atlas dcnızi tanbul kaz öğretmen ok.ulu ve Çam.. 
kaıbanma~a; dev giıbi da lgalarile l ıca liseleri İştirak etm iı;lerd ı r. 
Bu.rıgonıyayı sarsmağa, limon ka- Erenköy - Cümhuriyet maçı E -
buğu gibi i.!k:iı tarafa oync.ı•tma<7a renk.öyün galibiyet.ile net celenmi .. 
b 

o . 
aşlaım.ıştı. tır. 

Göriıllmed:ık derecede btr tayfun İk i nci maç Çamlıca ile İstanbul 
ve bir fırtına ortalığı aı a•k bullcık kız öğretmen okulu arasında ya • 
ediyordu. Gemide, bayı'lanhı.rın, pılmıştır. Çamlıca 2 senedcnberi 
kl!rılanlıann had ve hesabı yoktu. voleybol şampiyonluğunu muhaf a. 

Koca Yl.llSUf; kamarasında saıkın za ediyordu. Bu maçta l~tanbul kız 
ve $essiz oturuyor. cli.rı.de tesbihı öğrehnen okulu teknik bir oyun çı~ 
Allalb.ma dua ediyordu. Tam ma. kararak üstün ıbir galebe ile maçl 
nasil.e mü teveıkıkil' ve soğukkanlı. neticelendirdi. 
lığıını muhafaız.a ediyordu. --------------

Hatta; bir aralık., Mıısırh sev. 
yı:Mhla.rdan ·biri Koca Yuı;ufun k~
marasına gelerek: 

Fen F akülte&İ yangını ıçın 
ke§if yapıldı 

- Pah.liıvan, dışarı ç:ık!... Ne F'cn Fakülte5i yaııguıı e1ırnl.uıda adli 
olıuır ne olımaız vaziıyet kötü ... Her. t..hklkata devanı edllmel.:.Cdl.r. 

kes, cankuntaran sandallarına ve Dün yaoguı mahaUlıı.dc sııuaıı.ıhmcd 
canlru.rtaranlaTa can atnınış 'bulu- ı inci su•h ceu halWuı Re~idin hu7.u • 
nuyur ... dedi. ruoda, tahkJka.iı idare eıten Ncc·atl Kil.. 

Koca Yusuf; güle-r yüzle sa.kin t.iikçüoıtbmun işUraJdlc belP.ıliye nııi • 
ve va.kur bir eda ile şu yolda m'll- hendislel.; tıa.rafmdan bir kt-şir :r-ıııl • 
kabelede buıhınmuştu: mt,tır. K.eştla netlcesı, yauııının zuhlll' 

- Tel~ hacet yok! .. Allah, ne sebt:biıd aydınla~f.tr. 
yaı.ıdıı ise o, olur... Kulun telaş.ı 

beyhudedir, dedi. Belediye bütçesinde taaarruf 

BURGONY A BATIYOR Dün belediyede vaJJ ve b~ı •d ye rdsl 
dokk Lütfi Kria.rm ri(ya:- eUnde reis 

Gece· sabaha karşı vaıpuır bat. mUBvini Rifat Yenal, belcdlyı: hesab ı... 
maığa ~am~ı. Geınıide buluınan leli müdurii ve dl.ter alakad ırhruı ı., • 
yüzlerce çolıuık çocuk avazları çık- tiraldle bir tpbntı yapıl111ış , yeni vi(j,_ 

bılkı!an kadıaır ba.ğırıyorLardı. yet ft bcledl:ye bö1:A}csl üurln:lı-ki ıo • 
Kooa Yusuf· kamarasından çılk- rüşmelıerde butımalmu11tur. Bu ~ 

h. Çü'llkü; ge~i ba~tan delinmic: büt.oesınde at.ı."lDli fa6arnır yap•la<'.a.ldır. 
süraıtle batıyordu. Henk€s, kaça . 
koru'v·or canlkurtara'Tl sa11duıl1arı. yuıkan havalandırıp duru:yorxıu. 
na 'c~ ~tıvordu. Erkek, kadın bir. Koca Yusuıf; sandala sag ayağı.. 
b~rini ç:~iyordu. n~ aıvtıı... VocudWltun ağırlığını ver. 

Koca Yusuf; tesbihı elinde miL d'i. 
tebess;m bir cehre He ccınku'l"taran Fakat; sol a;'y"<lğıru ataca.gı 6'lra... 
sandalla:nına binmek üzere nöbet da sa.ooa.l birdenbire derınlere 
beklWordu. irnfiı. 

Nnhaıyet; sıra ona geldi. Bavu_ Yusuf; sol ayağını alamamıstL 
hındaki altınıları da üzerine a'lms- Vücudu ağ!ır, altınlarla dolu odu.. 
tı. Adeta a:ğıT bir külı:e idi. .. ğu içiın Atlas d~.iz~nin karanlık 

Geım.i.dler; sandala ağır olduğu suJ.a:rana dalıp gıttı. . 
i.ıçin €'\'WM Yusufu koymak b'tedL Allaıh ralhımet eylesın!. .. 
ler. Dalga, sandalı bi:r aşağı. bir Ş O 1'i 
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l Dün Londrada Japon l Rionı ma hken1esi 

r n1ezalin1i hakkında Blu.n 40 saathk 
resmi bir deıneç hafta. hakkında 

Sayfa 5 

Uzakşa !~a da· ga!ar 
halinde An1crikan 

kuvvetleri gö l .. • erildi 

neşredildi İZJhaf Verdi Japonlcrr Ruslara kar~ı kaza- Bir fsveç gazetesi- 010 YiİkÜnü azaltırken dlier c1 
· A ten Aını.anynn.:n cenalıını bir Rua nılan zaferin yıldönümünii n 1 n ' ı a' 1 rı İn .. , 

~'1ukten 
muharebesinin 
yıAdönümü 

B. Eden de Avam 
J(a ,arasında 

lt!om 10 (A.A.) - ~ cclse • 1 O gıı z miifterek hücumuna 
kutluladılar ehem . ti 1 ta-~--- k Leo.n Bluıu'un i...Unabma. ta.bsls edil - mıy ~ e meşgu ~•nm açı bulundurmaktır 

mlştlr. Kendisinden nıilli nıücia.fa.a. için Tokyo, 10 (A.A.) - Geçen se- eden n.akalesı da buda.laca tertlb edlLniı bir. p. 
z:uwrı Oıbn J.:U'k saatlik ha&yı ve mem nelerde okluğu gibi Japonya bu _ dır. 

lıdiıer-i."l mihla.f'aacsı için yapalıı.n l>azır gün 3 7 sene evvel Rus ordusunun ,A iman basınıoın ve aiyasi ınah 1 ~ 1rautelerl bir lsveç gaz 
lıkWa. ene-el •la.n ücretti mezu:nlyetl~ mağlubiyetile neticelenen Mukten fıUer.ntn noı:-...ınlerde bir u ~ tesuıın yazl•ında hemen bir dii§m 
haömda.kl kanunu nl9ln ta.to.S.: ettüği mubarebesinin yıldönümünü kutla- veç gazetesinde emeldi bir subayın man~ası sczmelerlnln ve bu 

,. 
ızahat ve:oı 

Nevyork I O { A.A.) - New - SOI'U:lınnş1W'. maktadır. Bu muharebenin hatıra!!! imzasını lafı yarak çıkan br yaz.ı ıle nevrayı tatbik kabillyellndcn ma York. Tilne6 gazete'Sİnin Vaşİnıgton Londra, 1 O (A.A.) - Bugün a. k b 1 T b eh 1 · 1 h 
uh b' · l d . Blum. hlt!h:ı.Dt tarihi ()lan 23/4/9351nı anar en a~e~ ~j~ e~anatta eınm yeLı aurettc meıgul olduk.. rum ulm.aları.ırn sebebini söyl nı a ırı, Pearle Ha.rbo_u:' a karşı şağıdaki resmi ngiliz emecı neş- ile iktfıhr mevkiine C"eYtW tarih olan bulunarak kuvvet! butun dunyada ları anlaıılıyor. 1 yorlar. Fakat bu sebebi kola:; itki 

~apıla.n taaı;~zda'lb~rı bırıkon ka- redilmiştir: , 4/6/!136 ~ Sa.t'!'Q.ut ü.z~rinde hiç emsalsiz olan Japon ordusunun Bu yazıyı aynen görmek müm.. keıfedebiılriz. fılelerlll Pasıfık denızının batı ce~ i iliz bük:umeti, Honek.ong da bir t·ızyik yg.pm .. .:ı.ıt.-. söylen·'~t.ır. Blum'menkıbelerini hatırla.tmı~tır. Başve. kün olmadı. Elimize ıeçen <-ok da.ı- Bahar geliyor, A'- · n ordusu b'. nuhunda Japonlara hücum etmdt ı. bng ·denlerin ailelerini gözö _ --= "'9 b 
7 

una 
· · b L··ı- 'd k bi.l ··k A- .ıı;.ur an gı 1 . h . 23/6/937 den 111/1/938 t.ırlhlne kadar kil parlak Mukten mu:zafferiyetin - lr h~ına bakılacak olurre. tün bir k;§ ıu"'vsimi esnasında bü 
lÇln u 'IJ045eye Oı ll ça yu .. d tutarak. her tiir Ü şıip. eyı or .. l""~ d J h' b' d Em kli 1 ___ L_ Fi I' dl r· b" . l kl b ınerikan kll'VVetlerin: dalgalu ha • nudn e kaldıracak mahiyette haber - ""'9vekAlct tnua.~irul.! l>ulıııımuş o_ en sonra aponıyanın ıç ır ev - e aveç MUJaY! nan yaya un L" mıı ctın ın lllr ne gıb 
1. · ta an lam. Cha.utetnı>s üzer.inde hiç bir veçhlle let tarafından inkar edilemiy-ecek. ~ elden bir &Ulb akdetınesini, Nor yok~ulluk ar "e acılar pahasına 

0 
ınde getırdiklerinı bildiriyor. I l t _.::..:ı etmeden evvel, Ja _ Alma k h l 

B uh b . dl'. k. ere een..... nühmınn kullanmadıimı tddla. etmiştir. ehemmiyette bir dünya devleti ha. veç. e de n l~gul kuvvetlerindmı 
1 

ra ya.,tığı azır __ ıkJarı .son imtih u m a ır J)'Or ı: nların Hongkon~'da yaptıkJarı ı· ld" · · 1 · O b l ku ima d 
po Blum, A.vusturyamn ilhakı eS11asmda. ine ge ığını söy emıştir. zaman ır an evve rtu sını tavsiye m s.asıruı atnuı.n: uzere ır. Düşm 

Deniz, hava kuvvetlerile kara mezalimi neşretmek İ8temern 'ıtir. ırumstıb olduğu ııarllde büyük bir Fra.n 1 elde edilen muvaffaklyetler Japon - ediyor ve bir defa bu iki ba,lı tav- tıpkı Yugo3favya meselesinde old 
hücum kıt'alarınd!ln mürekk.cb 

0 ~ Fakat maalesef bu mezalimın ya - sız birliti ~tJ vüouda getirmek yanın bugünkü vaziyetinin temeli- afye yiiriirlüğe getirildfl-ten sonra ğu glLi şurada veya burnda Alm 
lan bu tecemmüler htrausi talim gör. pıld:.ğından artık şüphe ed.lemez. ısted.ğinj SÖylemiş, fa.kat başka nutuklar ni teşkil etmiştir. İsveçln de k.a1ımru.ile üç tfmal dev- yanın başına yeni bir gaile çıkar 
müş olup kuvvetJi bir ihtimale gö ~ Şimdi fngiliz hükilmetin;n elinde hus~ ı-e!ard.il:im ieslri lzatc etmiştir. , Başvekilin sözleri Ieti arasında tedafüi ve tccavuzi rak kuvvetini par~b.m~yı lstiycbi 
re, Birleşik milletlerin miidafaa ro- Hor:ıc-Kong'dan kaçmaya muvuffak Hu.stısi kazıwıbnn s!-iiı.lı imala • Tokyo, 1 O (AA.) _ Mukdcn bir ittifak aJ..-tedilmesl nasihatini/ lir. Nic! ç; r • • bik kabili_ 
liinü yakında Japonları müdafaa du olan ve mezalimi gözlerıle gören ~a __ ı. b · · ld · · •· Jl · ·· ·· ,. -'"k d "lld" r 1 Fi 

- l.ını ı:-ecikth-.ıned!ği kana.a.l.tndc.>im, de_ mu.nare esinin yı öninmi munas~- eriye şw-uyonnuı. y~ıne mıul eg lr. ....vve a n.. nımuna sokacak olan bir şekle tah- hidlerin demeçleri mevcuddur. Ba mictir. ı betile söylediği nutukta başvckıl Biz Allaha ıükür serbest bir mem 1 li.ndiya tahmin edıle.bllccek olnn 
vil edecekleroir. phidlerin ifadeleri Japon or.dusu _ '"s1.mn, =enci kurmay Lv:ıflııdan ve..ı Tojo, bu zaferi~ ~sya .i~tikra:~~ı~ lekette §8.hsi fikirlerimizi serbestçe bitkinliğine nığını•·n el' an Sovyet 

nun HongJ(ong'da ırk ve renk. far_ rl'!eu ve c14 milyartı.k plan~ ismi ile a. sarsılm~z temelı.nı. t~kıl ettıgını yazabildiğim.iz için bir Jsveç ıaze.. korkusu altında olduğu için, sonra Japonlar yeni :kı.ı g-Ozetmelcaiz.in harb e.irlerine nıkı.n pli.nı meıc&e kabul ettirdltlni söylemı~ v~ dem ıştır kı:. t~f~de çıkan bu yuıyı nihayet ~ah da No:rveç'h sekiz 
011 

f rka'ık, belki 
ve sivil halka kar~ı, 19 3 7 de Nan.. ııöyıomlcş ve demfşt.ir iti: / Şimdı hı le J~p.onya, imparator- sı hır fikir olm-ak kabul edebiliriz. de daha fazla bir lşgai kuvve:! hu.. G;neye tel' rar kin katliamı esnasında bütün me.. Bu ya.pt.ğmı her halde m.ühhrı bir luğuonun beka~ı Jç~n çarpışıyor .. J~- Fakat Almanya harb içindedir, ve hmdu&undan dolayı. Bu he -

A 1ı. dcniyct dünyasının ne.frotini .kal • 1 • j pon kuvvetlerı cfogu Asya da bırbı- harb çinde olduğundan ko~u mem sahla gerjye yahu 1 ka.. 

1 I d ! dıran e.yni barbarlıldan yapmışlar. ~~m bmxbaı smıra h.aik cephesinin ri ardınca kaleler fethetmeğe mu - lekeUerde ileriye sürülen her fikrin Jıyor. Acaba bu ~azı~~: ke11-aS <er Çla{ar 11ar dır. . tarilıçesin:I :ra.ıımıs, cü.mhur.lşet.oı bir vaffak oldular. altında gizli bir maksadın saklı olup dı memleketinde yapacağı tep 
T eebıt olunduğuna göre, İngiliz n.a:7.lJ' of:tnit lı.ı.reMıt eW.tlW ve iutıııa... y d olmadığını araştınnak itlyadlle me. lcl ne olacnk? Almanlu şlm~i b 

. C8aftaratı 1 inci sayfada> 1 ~rdusundan 50 s•ıbay ve erin elle- bat t:1ç g-östa-lilen st.Tattti taklb eyle - ar ım se enler laf göriimndrtedlr. Son misal işte su.alt soruyorlar v• 
0 

un b 
"la limanı ve ortl\ tonaıda gem· le- rı ve ayakları bağldnmış ve bunlar, ı:Ubı.i fft.kr1a si;ricmt.vdr. Amele sınıfı a;rözle;-lmlzln önünde. bekliyorlar. Talıml- ~il hıl~e~ ~ 
rin girebileceği biı limanı vard.r. hu suretle aüngü:lenıniştir. tara.hnıhn ta!ualı ecliler:ı bir >l)"aset kul ce •ıye ·ın·ın Alınan gazeteleri bu yazıyı çıkar ateı arasında h :l!!I ~ d~ 1 

Bombardıman $:1.G't:.lrJ11 scıı. amanla.nla hafif :.:.a • bndı!mt _,.!iyen Blum. btr htilmm•t çıkmaz de:-lıal eb almışlar ve hük. yakıcı olduğunu a~Ü~ck vaz(;' 
Va§ln.ı;:ton 10 (AA.) - H•r • rette~ o.ldutumı a.nd~ İn• ~ nıa!raım11Un t.ı.-a cWnllğl. s-.:ı.ımctı..d •k• • k • metınişler ki ortada fnglliz1er ile timi bul İs 1 bütün 1 t w 

biyBe. ne.zaj reti bil~iriyor: .. .. b = =~= ::::e =m~e~ mödr!K ~ ilive ey~1ir. 1 ıncı ongresı 'Ruslar tarafı~an müştereken tertlb f'"ı:aya w::;,ıın:.~:n buhran: ır apon hafıf kruvazoru Ce u zi tf -o-- edilml• bir man"vr:• apaçık d--'-jla"---'- 0ı ___ L2ır 
a. asında kiıın ayru . l&ınılı ma. a l c9' iştir -att· beyMelmlleİ ır merı a 1 ın a~ . .) - .::>ayin ba_ tadır. Maksad bfr taraf'!an Ruıya.. ** d . . . . h 11· bir m~in II•n= Kooı:ıı 7aze e· A .k 1 ç· Ank 10 (AA ..... ' ,.. . ~ ... UUJUIK ıı.ı:nm& ~ • 

bombardıman ctmıştır. Hasarat c • .. •n...t.e m . · B . a yan Mevnıbe İ.nönünün yüksek bi • 
h . . d. 1.-m.o komftfflİJÜD mum~llsw d-.ıhi 1 • _ _ı bul y e· f . . w~ 1 24 emınıyetaız lr. • h k h ma.y.e erJ.ocıe unan ardı.ıruıcven~ Jr svıçre gazetesı a ta t 
Japon imparatorunun tqekkürü Wr.tl!ı .. m1:$14lde FmdiJ'e katlsı· veril. are at sa ası ler Cemiyeıtinın genel merk,..z ikin. A . . " saa 
TokJo 10 (A.A.) - Ca-vaclak.I 11U!hlt ~- . cİ umumi koogresi bugün toplan .. merıkahların nıhaı b b 1 d 

li.uvvetlıeıriıı teslim olması miıoo.sebf!Ule Lumtnı. lt tA.A.) - B.arleiye na.zm b şkum,..,ndanı oldu mlştır. f ı k on1 a n 1 
lım.ııara.tor lKJ:öıı öl1e&m acnra Japg r.41nı, bvıiin Avam ~d:a Ja. , . a {\ 1 Nizamnamesinde bazı tadilattan za ere U aşamıyaca • 
onıu re ctorıa:ııım .\diarlni lıı.umsi su:eu.e ~ Doac_Kon~d~ 7a.ptık.la.rı me Cunıidtıı' 10 (A.A.) _Resmen bil _ aonra. 15 kişilik umumi merkez he.. larını yazıyor Valetta 10 (AA) - Alman • 
lıiı.bw elmlştJ.r, Bu münascltetlıe ~t. mılitB ~, b&&fut nefl'edllcn re.s_ ıli;riijyor.. yeti seçiJmi~ büyüklerimize tazim İta}ya.n hava klI'V'Vetleri dün 24 sa-
f.iti blr ~ kilk~ J~ lrÜ .._.,. em.- Ciııerluclau ılmhat ver - Ça.n ~~·.Şek, mıui altında l'~l kur ve bağlılık tel.graffarı ç.ekilm«"sine Loz:uı 10 (A.A.) - Rn.ngoon VP C'a_ at süren hir akınla M~ltayı durma -kav""tleırbıin lloiand.a Hındiıt~ ~- nn başbrı lal BirleşLk A ili ve An.kıua valimnc teşekkür edılme Ta.Dm iş:a.li hııılr:taııda lcts!rlerde bulu • dan bombalamlşt1r. fngiliz av tay-

dir ft: ~Laı -~. bı~ lkl: rekat Slebaa ~l.ıl tol •i - Jarm baş 7ere Dıılk..bll taarruza geçmci'c !erdir. Hasar hafiftir. lnsanca te -
"~ .bı.ıır.:ı.mıuılrk ~ .... 

1 

:Edta, mımi tk'OMcl ebululdaa seııra dUS: ı-cınetıaII~ StitwelJ•~ "'U:r_ ıine karar vcriimiştir. nan Tribün de J~ ıu.dcsi AmcrlGaıı_ yareleri fasılıısız faaliyet göstnmi§ 

C&mbemı ıe (A..A.) - A..-.;ıba .A:Yanı Kam:ıras:nda !>öyle hi.( demet ~- Ula ) n Hindistan müttefikler ile db'aştıklBnnı ve Aııt:"lo_Sakson alemi.. lefa.t azdır. İki düşman ta"y 81 
ha. k--"--' .~t-.:aı y--• ,,.., __ .. _,_ .. raPma!: EO!IWld3 ~aok. (lok aeıkh nfa imkia ftl .e~ldcrinin niha.i ... di....;?rüim;.-;>-r. fngilız tayyarelerin.. 

1"a .... ""'""'' .-..... ..... ,__,...,.,,. U4.. Jair ılfr Resmen WlıCrildifine ,:OZ'e, Çin hü_ • b" ,..... ,... k - -y- ~r-.... 
~ AYUS:n.işa kıt'ww Wuli:ı ~ flie7 • kü:meU Birleşik millct.ler meclls.I nez - ış ır ıgı yap..1.Ca mı ? fen! ~ wı &'dnüyecetlnı )':U - elen ek.sile yoktu:r. 
Japon12.nı toarnu içlıı outiin bııkinla.. St kh 1 •• dlııd'*i Çin ~iteri mümessili bulu.nruı <Baş ıarıu. , ıı ,, sayfada! malı:tad:r. 
"-ılı lrulbnma.!t n! müdafaadt.l kalm11maıılı 0 Q ffi 8 g 0 re Geneı-al Blsuı:-hcJltkvi'nin riyasetinde Mildibn:ıo f.da:recıl1erinln Hirulıı.Janm Gal:ıııSe Detkıe ol&r:Uı Amerika. halkı_ 
eınriol &buışla.rda. v~ ıul!ıerj bir heyet ıönclerecek.. mütter• memleketlı:de işblr1Ji1 yapmak nm cb. şimdi 1939.40 kışında. Frani,n Avuıı11.rlşa. h:ı.va fılol:a.nmn takviJe e.. ı• •ıt •ı tir. 11.)in Büyilk Britanya dom~Oll.la.rfJe m.lılleti &ibi döşöndiıgil.u.ıi ka)'ddınek • Kadıköy 
ılıld~.uı i.[şı. ~ ha.va rıa.urı de-mi:,tir n gı ere 1 e miiı;aıvj seviyede :rıuwmde e"örmetı ilk tedir. 

:~ .:.: :~:::::.:;;;::.,. ;:_ Rusya arasında Rusyada şiddetli =:::·..: ::::::~ lngilterey; yeni Ka· 
&inemaıında 

Attın bekleııen harikası 

1

"' ha.vu k.u"l'~Lkır't\ıı birli~~ mÜmJ;ÜJl gergı•nıı•k savaşlar oluyor karar ve.ren Bi.rl~ Amerika Iıükimıeti, nada kuvvet' eri ge di 
"1'.luta kada.r kun"t'C.lc dü.şma.m l\ırpa • IDndfsta~ ınaddi yardım tem~ aJd Lond.ra. 1 O (A.A.) _ Kanadalı ~..ı. devam edeoeldudlr. Ta.yyarcıe_ (D-Atarafı t inci .. yfada) ~ inceJıemek •-ı- 1ı1 m&nda w ı 

TAY A 

Baştanbqa renkli 

DORETHY LAMOUR ~ · h" _ ..,,,.... ay ;ra yeni takviye ~t'ahrınm SSi ve 68. tse.ı.1ıa taaıTua silınlyeUnden ma.Jarum Stokholm 1 o (AA.) - «S~·:en• yet !er dün 52 tayyare kaybetmiş -~ ükinnediıl, mndistana, Ut_ lim bir halde ln..-iltere'-e varmış 01- 1 Bugün matineleıden JtJbaren 4tf:ildi.Tlcr. Rlc'u menuuba.hs oLlnaz. ·•· - le d' B' k A.l · d'' Udarı tlleıı 0 J 

k:a Dagbladet)) cazetesinin Londra r i.:· . ır te · rn&n tayyaresi on 'iatbik Y<ı meşru&.i bir hiirrl. duğu bildiribnektc-dd~ir::_. -----~~---• başlad ••mliD 8ir Amerikan remlsi torplll~ndi muhabiri bu &abah ıu lıaberi ver_ memıştır. 7d Yermek iiz.ıere ttma:ı ç•lışmskf4Ulır. --- - - :. 
Vaş1ıııgton 10 <AA.) - Bahriye ııc_ meı_tedı'r.· Alm..an deniz kuvvetleri tarafın.. D1ğtır taraftan Çmıklng radJ'osu da ... --------------------. 

-..eti ~ ·in ı a. d · J B h rn İst.anbuJ'un mü~er ailelerine muhtetem gala 1Dma., il . Arabotam a l'Qlt.s in. A - Son zamanlarda Sovyetlm- Birli- ~ şıma uz denizin?e y~pı.lan a ~ nıllleeılrıe Chıillcrin yapt..fı gibi, 
lltik kvl!l ~C'mda torpU~ı te. ği ile Büyük Britıınya rumda bir r.ekit esnasında muhrıbletlmJz ayı. m~fk dan.,_ faal 1ıılr surebte nıü _ 
~ etmiştir. _ .. 1 gergini ık olmu~'h.ır. Sovyetler har _ lar adası civarında bir Sovyet ti • ~ etme;:ı dl.lıeyuıı bir hriab yap _ 
lııtı bu ~i 9680 ton komürlGşımıdı:&a De faa) olarak i.,tiralı:te devam için caret vapurunu bat!nn14JardJT. ma!tfachr. 
~ 51 kifiden Dıan:t olan t...,.vrala.n kur_ h~den aonrası için bazı garantL . Bu h~rek.et .. e•nıwınd~ İ~ilizlc -: ~ radyooo şöylıe diyı.r: 

bnışt.ır. ler ıırtemektedir. Du rara.n.tileri di- rın torpılle mucehhcz uç tayyaresi «Utndilıtaın ancak bu ıınretle ebedi 
-<>-- ier müttefi.klor Atlantik demecinin dÜŞÜıriibnüştür. höı'I"°~ ka3'ıanabilecdttır.» 

Çinlilere göre bazı hükümlerine ayk~ı ve a~ırı Sovyet teb!lğlne ek «İleri Blok• rel5' tevltlf edildi 
bulmaktadır. Moskova, 1 O (A.A.) - Sovyet &.n.ıitok U (A.A) -- Kalltüh rad_ 

Bu suretle fngilıere biribirindeu tebli~ine ek: . ı'ki Y«mnun dün venli.ti hir ha.ben! röre '' • kb h d b• fena iki ,eyi seçnaek zorunda.dır: .. ~~rk~ cophesınde yapı~an. Ilhıdislo.n ııiıerı :ftlolnl» reisi terdar Sar_ a ar a Jr Ya muhtaç olduğu müttefik Sovyeti gunlük bır muharebe netıcesınde dul Slnı:- dWı Hlntı1:$tanın mili mi!:la _ 

b • • kaybetmek yahud da diğer millet.. Sovyet ~ı~"aları 2,0~0 A~man suba i'tıJ?.sı lı:a.nununa. tevfilcatt inı:-lllıı polisi 
l'-US - apon ıhtı- lere karşı girİ§tİği taahh(idlcre iha- yı ve erını yok etmışlerdır. Bu mu. t:ın.fında.n tevkir edilmlstir. 

net ebndc. harebe netiCC9İndc bir kaç ka9aba ..beri Blo'!t ı Sıdtha.. Cha.nara nose la"' fı ı k k Amerikan büyüle elçisi Winan'ın işgal edilmiş ve nuiler pek büvülı: \anılmda.n tesis edüm ko!ll'l'enln radi_ mu a { a U Vatinctona gitmesi işbe bu mesele miktarJarda harb malzemesi kay • 1ıa.l bir ihUlii.ı grnput11ır. Sent:ıı- Sa.rdul 
_ ile i~i görülüyor. Büyük. Britan ~ ~eıtmiı~erdlr. Bun;ar~n ara~tnda tah S!ug bu JTU:-w1 Btnıfütanda sa~ eli me 

Ç k. I O {A · h ya, hemanıgi bir karar almadan ön.. rı'b edılen on ve zapted.ılen b~~ sa.besinde lcti. 
l'İci \mQ' ıng . - ~~-) - ç:ını a.. ce Amerikalı mfüteflkile utişarede top vardl'r. Bu ce.phenln ba~k.a bır B1l m~hetlıe B:ln!(Jtok'an lllnd 
"' I Ye nezarett aoıx:uım radyo ~ e ya.' b 'ı ı_ • • kcısiminde müstahkem 'bir mevzie mahl'derinde işaret edl.ldlğine giiM, "lan b' d _J'l l"- uunma&. 19ttyor. 
tı.rı . ır emeç~c, eol en ma u~a~ ~--- ~ı yapılan top, tank. siper, ha.. Jloze'nin ~ Jlindlsta.:nda de.. 
ti}· 

1

1.kbaharda bır Rus - Japon ıh. Al van topu, otom11tik tüfek ve cepha~ rln ak1s!t':r h~ l't!Urnıl!J ve İncl.lh_ 

Bütün dünyada şöhret tufanları yaratnuş 
Romanı milyonlarca baaılm~ ve memleketimizde de ilk defa aayı.n 

REZZAN EMJN Y ALMAı"-' tarafından türkçeye çevrilmiş 
Modern dünyanın en büyük edebi şaheseri filmler tacı: 

Matinelerdeıı itibaren başladı 
DlKKA T: Bu gala müsameremizde ilave olarak. geçen SClle Pariste 
ölümü bütün dünyaya beycan vemıiş olan asrı:n Yeı:ane dahi b~ 

tekan PA o ERE w s K l ·nin PiYANO KONSERi' nde 

(List, Macar acnfonisi ve Bet-oven) den en yük.ek ilihi parçalar 
dinleyecebiniz. 

til:fınbınkvucl-u~una ~uh;ııdkkalkd ~aza. manyaya ne alınmıştır. Bir miktar diişman b1 bf:r 4sJan hanketbıin önlbıe •eçmek 
lı' . a 1 maga musaı o ~nu askeri esir edilrni~tır. için Bene ile alAkalıı. bal'Pltctln •eflerinl 
tı!ld~rm~tir. Söa:ü, Moakovaya ye- hava akınları Fin tebliği tevkir d.ms zenmc1a. kaJnıL'il.a.rdJl'. Bo_ Amcz:::ıı:ıBi~B!lilll.1CC!l3Bc:llBB:ı----------=:ıtt.ı 
tı~ bır Japon elçisinin ıı:önderilnı.~L . Delshüd 19 (A.A.) - Uu&iinkii aske.. lle'run ~ Sarat Şandra Boze'nln •• sinemasında 
, ı. ı-ıavay taam-uzıarından pek az ı.onba u (LA.) - &va JaeZM'etl ri tehfıtde blllı:ıssa. e11re ~= ırctımı İlkki.nund:ı tertır eitildlğ:I ve ha_ Bugun 

Bugün t;zmFiaüa1S1:C.1ram::ısanı~7okt~ur. M AR M A R A da 

tii;el M. Kurusu'nun Birleşik Ame. 1tllclt.riyor: ıtııra ecph.Snln bütün lı:eslmlcrlııde ili. mllı1ıus 'btmmduiu bu müııar.b~e 
tir aya gönderilmesine benzetm4 :r...ıın.t • ~ ~bomba ta>n. ~ Ye bomba topbnmn: düşma,, b'.\ttrhtıhnakf.:uhr. 

· Nı1eıri.n .F'aılaı şehri üzerine ba.şka bir lllJll mtida.f1La mevzUr.rinl mııvarraJd;re!Je --- -Je.Ponyanın yeni Mosko;ra ~al Pür:tU ~ daha :raPm.ışlardll'. Gö_ bo~ et.mlş!erdfr, Dilşuan b:ı_ 
t· 'l'()lcyo 10 (A.A.) - Haber abaıitğma P1iş ~ tıt olılaiuı:ıdan tıı:ırm es _ &ar,-a.b.n ha:r1> h:ı:rld lnn!nbııs. r.ıltr:ıt_ 
,~e Jaı>o~ Moskon l'ern ltii,viik -a--=a lıı:ıdal-& m~ obrı:ık Uzf.ft ı.Ir rh ~~ ve bt9kha.nlar bhrlb e • 

4tl Sa.t.o v:ı.:ı;l!esi b:ısına ra~k ı!sen O&k ~ milş3.hcde eclllm1ştlr. 4llm.iştJr. 

inuilterenin harb 
masrafları ~ Tokyodan arnlseakkr. Ruhr'da nez heıılıefle-r de ltombalo.nmış,. KVetl ı.....rahının bfr kesfm!nde 50 

"'----. f-tr • .Bom'lııa ~ls\ıı tiçü b • Jdşlrik bir df!eın,:ı.ı1 mfil'rer.esl bulU!"'u!ll Londra 1 O (A.A.) - Rca~en 
D • O Y'~. m~de.tı hnledllnılştir. Dtlşman Jcuv • bildirildiğine gÖTe, aon 6 hafta 1 oktor 1. Zatı gel .._. Dün ~ ~ üzcrlode ~·pılıuı TCtmlin ya.rıın yok olmuştur. çinde milti müdafaa masrafları gün 

Senenin e.n nefis, en mükemmel ve eıı itÜZel 

AŞK RC·VA o 
Şaheserinin 

2 nci Zafer Haftası Başlıgar. 
LESLIE HOW ARD-

ve INGRID BERGMAN fieıecUye ta.rşısınd:ıltl muayene-1 ı;iindilz baft.kitı esQA-SUMla 1dn av<'ıla • ŞnR. cet'ht'Shıi!l merk~ keslmhıde de 14 buçuk milyon lı:ıgiliz lira~.ını 
hane.sinde e&leoiell aonrıı. ha.:ıta- ~. blri hmlıa -.yyarelerlmh t;u-a_ keşif ~den ~ bir blokh:&-m bulınalı:tad?T. H~rlb Jngılte;ey~ gun_ 
....___ . A h:nıibıı oJ.m:dt 1tuftı aftı dlfılm;an ll'CJSI tahrib et.ndş ve ~clo bulunan ZO ki.. de 12 buıçult milyon eterlıng e mal ~ ıanm kaDW ed& r ~. eıQ1 ölılllnnüştür. olmaktadır. ,_ _____________ lı2iilli ___ llilliilil!~~!:iiSIY 

tarafw<ian ile.hi bir tanda yaratılan ihtirasla dolıu çılgın b.ir &§kın 
romanı ..• Nefis a~k. mu11iki ve yü}csdt heyecan tahC6e-rİdir . 



.. 

6 s.,ı. 

Hazım bayatını anla ıyor 
(Battarafı 1 inci .. yfada) 

AJımet.tJk. &ebat etük. itte naçb hilllnct. 
lerimlde cll>ımcMUl!latı ~mtuu a. 
t;arta.n eeerk.r meydam oJlktı. Heplml'Z, 
t>u&"un doeı&a d~ kart& ı-ıırurla 

&"öslıerdı~ljillliıl mlitellıall Tilı1l tiJat. 
N9Wlım birer blzrnetkan olmakla rurur 
duyııyoras. 

JSl!he-, V.W n BelecllJe BclAnls ek, 

W. JDMle ~kb6 otur:ı.en. blma. 
:rekrine Mmllk litufkt.rlJİ'U'• arhterdller. 
Allah kısmrıl. Mertle 4 Nlaacı <.;umartesi 
ıi&Dü ,.qamı ~inci san'a.t yı'lmuıLl ut. 

lıaya.caPL 

- Procramaa haşke. ne wr1 

SON POSTA 

(T:tYATBOLAB) 

i 
lıtanbul Belediyeli 
Şehir Tlyatro.u 

Tepcb&fl dnm kısmtnda 
Bu akf&Dl -.at 20 . .30 da 
PARA 

1.tikl'l cadde«i komedi klRn!nda 
OKSE ve SOKSE 

iLAN 
Jubile nasll olacak? 

•- Sebnno, Sentha Oenab lkt"IUOJ' 
Karmen operuından bir IM'Y• ııkuyacak 
ve <ı))eU6eıi11>1 nun ~ 1~11'ak e. 

beferli san'a.tkarın kenuşma~ı 11 ı. edeodtti. Bô)1c söz Ycrltil bı.hie döndll. 

1111Ştl. Fakat 7azıya u Nşlarktn lprct - SebebT • .» 

Baymds' ullye hıalr.uk haldıulltlıııler.: 

Ba:rllldıno Haedbrahlm mahaliesbı. 

lkn Mlme~I İbrahim l)fla Ali Mumcu 
IM'&fı.ndıaıı lstanbııl Beşlktqta THbabOL 
camlıi yalunatd.ı yiızıb:ışılıkkııı ıııütek:i'd 

ölü Ömer lı.uu Ad veit'e aleyhloe açılan 
kan koca.l.ıi'll fah n 1.p!.?Jl duası uzt. 
rme miiddeialeyJı.ıuua lkametılihına 

l"Öndcri'.tn davetiye mezbarenln bu e\"de 

olma.dıtından blllteblil ta.de edllm.\i Te 
halen bııklndu,tıı yer belli olmadı~ın. 

elan 5/3/942 PerljCIDbe rünu saat 10 da 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
e~tii'llD ı-Lbl, Pf'k '9 kolay delil. Yarli - Efendim, «Hb ~ yok. Fakat 
'fa11'111ı antıra.kıiız olarM dön ı-üntlar, lııendlnee, ._ clıedltedalar, ınUnM..-lar 
ı.-:ere nak1ettfğtm ha.tınlannı a1tlalmak saınırım., ale711.lll4e ı.ası yazılar ı;ıkt&. 

ht'3atını pek bulamadı. nlrkaıı cimtedt «Şimdi .. peret ·~ 'Mk operetten 
bir anımt7.a blr müfteri ıtriyonlu. N$lıa hif:ı.iı' fe)'e )'&ı'JWIUJ'Or» di)'eeck. 

Her yemekten ıonra günde 3 dela muntazaman ditlerini%i lırçalayınl%. 
•. '·'< -: - ..•• ~. - : . . •. :."(· .. - ..... ' .. _ .. . . . ' 

Konuşmayı b!tlrdllielı ıar-an sc. ~iş. BuntlMı dola11 • aey-ı eka.. 
~ san'atkir r.ı.hat bir nefes aldı. 

t<- Şimdi b!rer çay i~ebil'rlı:, J ·t 1 

aıl'!D 

yor, ne de roltinti 07nuyor. 

«- Sailıak oı.ım. O ,,_'4111' bu..an ar_ 
kllclıa41M' canla "41& yanıaı.lalN" ya, 

Çaylanmuı yudumlar1len j ült lll"d tll Kim bUfr s!rlrı (fiil n~ kadM' es.odan Ba.yındı.r Mli&'e hukuk mahkemf'.Sbde 
baMeıliyoru~. oyna.yacaklar, hep 'beraW hıalkı kırıp baıı.ır bulunmasına dair llinen yapılan 

Hium, blr tlJW'o •n':.*i.rınuı, ba_ ~lreceksink. davete iıeıııbd efımeclltinden hakkında 
y.ııtında ldra.k edecetı en büyük hi.l se San'at hayatının ıs Jncl yaldöniimünü «•)'llob kararı verlln1l$ eknakla ınutıake. 
olan jübllealnln proıramını aalat17or. _. ... t ... ~ "-L.. _ .. t . . menhı Z6 Mal't 9~2 Peıt"il'nıbc C"uııiı !'aat - ır. ... rem ..... .,.., 1IS pa.ycs n:: crış_ . 

<ı- Bit bütün aıt'ladaşbr, tan ı..a.ıro. -ı.. elM'a.k idrak eılm .. "'-''"' k __ .... ı oo& t.alikl ifa ve pyab k.ır.a.rımn malı.. .._ ~ - o__.JP.. k . '--
C.-.nat Reşid Ye Ekrem Befld Lartl!:Şle. nl iiikk.i.•ını d.-ıraa ~rile b~ eme dwa.nbanes..., tal~ eclltereıı. mıı. K A ~ E L C. iJ 1" 

rin al>elldoluo operet.ini oyuyacagıı. beş& 1Hl'akaır8 «.Al~1.18mır.rlMilk> di-ı maüıu'a&ıun muayyetı 4ün ve sa.;ıtt.a y '' 
Bu operete KONıen'&tunr orke!ltraaı da yorum. Fallat ı.-:raAa t.ekra.rl')'1t<;atıDl: Bır.yıllıdw aa)iye bukak m Jhkenıestnck B A Ş o • Ş N E z L E G R • p R o M A T • z M A rdaka.~ ed~ek. Cemal Keti.1 kt'ndl Oı>t'. ifllM'lklme. uzun imürler ~ llNIHffatd. bıPu.a.t veya ftıklll kanııni butıtndurını. ' 1 ' f 1 J 1 
reüınl blıuat kendi idare ectly•r. Bütün reı.ler t.eme•lkJni ile eklıııaetl unıat111a. dıi1 takdirde muiıakemCllln 1'1Ya.ltUlda Ve bütün ag"'rıiarı de .. -hal ı.eser ~a.ıh . .,ıarın JüblAeme karı• ı-österdlklt. ya'Nk.. dnaıala mııba.ktmeye n.bol edl\aılye. h 
ri caırtt:uı alikacba O°" mlitehaııds!m. N_.ri Satı. ('...-un ceit ilen olunur. Sıhhiye Vekaletinin nıluatını haizdir. icabında günde 3 kate alınabilir. 

Yeni Macar 
kabinesi 

Budapeşte, IQ (AA.) - Sala. 
h.iyetli bir kaynaktan öğreniliyor: 

Sıhhi durwnu yüzünden halen •a 
natoryumda bulunan Macar hüku • 
met reısı M. Bardossi Salı g~esi 
devlet naibi amiral Horty'ye İ•tifa.. 
11111 vermiştir. 

Budapeşbe, 1 O (AA.) - Eski 
zıraat na.ziri M. Nicolaı de Kallay, 
yeni Macar kabinesini tctkil etmit
t.ir. Münhal olaR hariciye nazırlığı 
başvekil tara.fında.n denıbdc edile
cekti r. Diğer nmarctlerdc deiioik • 
lilder yob11r, 

Sırbistandaki 
isyan hareketi 
Aaluıııra 18 (Radyo ı-~lı - sır. 

blBk<.ndakl a)'&ll Mnkdi ltaltKı.- Teni 
madu:m&t ~lmmtedJr. 

Biikreş radt06U ba~n. Sll'b baş\ttlU 
Gat~ N~ln halka Jaitaıtea ı;öy~lii 
bir nıaCtrla Dldde4mlt*. Genııraı dem.iş • 
tir kl: 

- Ba ~ana.na ııhe çok sambni 
olBnkh!iM e-tutlme inaaıaız. Lonch'a 
ve .Moskova k ~lan WllMle et. 
mek ilti:forlar. Siı aü!c{ınette lt\erlnlae 
devam ecJlnh 'ft ~alar"' ka111d. 
lll&)'IDa. 11a1tıı•• ...... h• lllemlieketl 
lıya eıhc* .. tdıraı- ........ 

1 aşe Müsteşan ıehri- Almanlar Afrikanın 
mizde tetkiklerine garb sahilinde 4 

devam ediyor gemi batırdılar 
Şclırimizôe bulunmakta olan ia. 

fe müeıtetarı Şlilali Sökmenaüer dün ~ 19 
(A.A.) - 'Be8NI ~Ut: 

.. w 

1 
d el '- ,, ı-

1 
,. .ı •• Ş1ma1ı Atrikada her 1t.1 tarat ~u og e en t:fV'V ao"'e ate muc;ıur • .._ __ 

\::..:::" 1 _j_ 1 t ı_ .ı_ l ~~e&lı!rinde bulunmu.,ıur. Ar ve mu. 
ı.qsune ge er«:1 saa ;ıı;.aU111r meşgu h be ta lıelt ı. )Ar h8'cle • 

olmuş. ~nra v~~yete gele~elt Vali 1.::, ~t·~atttmıslu' !:; 
~e Bel~dıye Re!.ı Dr. LGtiı K~rd~l' ki Slrenalkte Ye Wuındıc."1mlaı ~ 
ıle vah muavl"1 Ahmed Kınık ı :u. ..... ,_ ..... _ı... ._~·- -• 

' __ L }'f • ' 1 ' ...., .,... -va ~--Ula ,_,.illa -. 

ya ret etmıı .. v_~ °:1.~!e ı ıqe ıı ert .ıtJenllt'. Tobr1* )imaMllM dmılıdl ha.. 
etrafında gorı.-.muftür. a.~'-t .. :.l...d d ı ım.n Wi1iik bir ücı&m T&P•a bir beta 

ıv.,. cşar oKn:: en 90nra a • • ı.a 11 aill' bMllla llit'&tal ~ 
tanbul Ticarcıt ve Sanayi Odasında ~san ..anı ~at..;. ıwll. 
mexul olmuŞtUr. yeıN,e 1ııalaı*1 Alman a.ı .. ıtııarı lkbl 

C "enı· . ) ıaetreı ı-em11ı1 ohııM üsıere oeman ı1.eoo • neşrıyac ı..h* ..... 'üşmaa np.,..... nttr • 

Y 
.. ,.. ......... . 
,.....IM AY - Der oa bt1 rinde Wr 

olkma&t& olıan bu aıle u seutlılık mec. 
mUM•Wll 1 Man t.arUalt •Y•ı, ~ı Wr. Muğla ve Çankırıda 
çok C'iizel n nett. hlkiyeler, aıösaha • t 
'bekrıe in~ e~. FWa lt luı - yer sarsın ısı 
ruştur. Muğla 1 O (AA.) - Şehrimizde 

ARKiTEKT (Mimar) - Be derci. biri aaa-t 24.30 da diğeri 2 de ol. 
nln 1!5-1!6 al sa)'ıları iu~ etmletıır. mak üzere iki yer sarsıntısı olmuş. 
içinde yapılSlllj mıUeaddhl binaların tur. Ha.ar yoktur. 
fcrioiTaf, plblan Uıe başka memleket. Y.nkın 1 O (A./\.) - Saat l, 1 O 
terde mimari faaliyete ald eserler ve da ıdırimizde şidcletHce bir yC"r 
mesleki ynılar vardır. aarsıntıısı olmuştur. Hasar yoktur. 

OSMANLI BANK ASI 
li)RK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS T ARiHI 1863 
Sratvteri ~ Türkiye CiimhuTiyeti ile münak&t m!ıkııveien•meıi 

2292 Numaralı l'J/6/ 1933 tcıTihli kanımla tasdik edilmifıw 
(24/6/ i933 ıarihli 2435 Numaralı Resırıi Gazete) 

Sermayesi: 
lht:yat akçesi : 

10.000.000 ln.,iliz Lira11 
1.250.000 İngiliz Liraıı 

Türlıiyenin bqlıca ŞehirlerinJ• 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇF..STER' de 

MISIR. KIBRIS. YUNAN!ST AN. IHAN, lRAK. FILlsTİN 
n MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez oe Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RtJM.ANYA. YUNANiSTAN. SlJRIYF- LÜBNAN 

fi'_yalleri •e bütün ::>ünyada Aeenta v,., Muhabirleri nrdw. 

Her nevi Banka Muameleleri J•PM' 

Hesabi carl ?e mevdua~ he3apları küşadı. 
'l'icarl krediler ve veaaikll ltredller küşadı. 
Tfı.rld~ ve Ecnebl memleketler ilzerine lteflde ııenedat lslr.onto.u. 

Borsa emirleri. 
Esham ,.. tahTilU, altın "9 emtaa üzerine an.na. 
Scncdat t.ah.silUı ftl aaıre. 

En yiik•ek emniyet fQTtlarmı haiz kiralılı 
Kaıalar Seroiıi varda. 

Piya1&nm ea mieait tartlarile (kumbaralı veya 

~-----------------------------------------

lstônbul Levazım Amirliği Sabn Alma 
Komisyonu ilanları 

500 kffo aoUplrin slnoıı.lau Vt! 51JO k·lo plramidon ıslınoııim ahna.caktır. Pa. 

..nık1a .Ult.mesl 19/3/942 Perşembe cıinii saat 14 de Topba.nede bt. Lv. 
,,\mirı.ıCi aıatm abna ıı.om:syonund;ı yaıııtaca.kt.. Uepsinil1 t.ı.hmin bedt'li 111.800 
liN ilk teminatı 1350 lir<Ulır. Tı&tibler:n ba1li vaJttue komisyona ~elmelerl. 

(6%1 • 3231) 

Sara.ç evio4e ı.irik.nılş o!an 35 ton kacl:.r vakete kırpıntısı ı:ıat.ılacaktır. 
raı.:ır:ıkla arl.ttrmıısı 16/3/9'2 1•::11.ı.ır esı ırunü saa.t u de Tophanede Lv. Amir. 
liti Pot.m alm;1 komlııyonuııd.& yapılacaktır, Tab.mln bedr.lı 28ıHı llu ı.at.'. le
pıiaaıtı 428 liradır. J{ırpıntıtar 'l'opbancde Saraç e•inde 1"Ör11hiı'. İ&kk!llerio 
betli s&aıae komts,.ooa ıelmelerl. (617 • ıt66) 

Beş ton ka.4ar ~nlek•İL kuru öMim alıaacaM.r. Pasarlıkla ek&lltaıesl 12/ 
l/t4Z l'e~ rü•a lllla.t 14,38 da l'ophıuwıclt L•. Am.irliti satın alma komls. 
yoaUDılb 7apılacııktır. Kuru tiıöm taliblt>rfn ~eek\erl nllmune•erden bete. 
nllerelt ahaaeatuıclan lıtteklllerln niimwıe ve kal'i t.emlnatlarUe belli saatte 

Umt.yona ı-etmelerL uıu - 312'71 
--~-----~--~--

ıt ton Dür lı.a111 incir alınaealı.tır. l'asarhkla eksllhn"I \2/3/94! Pe1'em
lııe &1intl uıt 15 de Tophanede L•. Amlrütl utın alma lı.omı.,.onunda yapıla. 
(lllkt..r. ıtunı incir h.liblerin ıet.lrecekleri s.i'Olle incir nUmımeıerlnden bf-if!nl. 
&el* alıDM'aiından tsleklllerln nümane ve ka.t'i tembıatlarlle beUI n'kttte ko • 

ıı.ılsyoııa ıelmrlerl. t611 • 3125) 

saraç eTlrıde birikmiş olan 40 ton kadar un sabunlu kösele kırpıntısı sa.t.J.
lacaktır. Pasarı•ıa arltınnuı 16/3/942 Puar~ günü saat U de 'l'opbanrd" 
Lv. Amirlttl •tin "'ima .. outlsyonuncla yapılacaktır. Tahmin bedeli 4090 llra 
kaıt'i teminaJ.a 600 liradır. Jtırpmtılar Topbaaecle Saraç "'acle ıörillilr. is. 
tekUlerin Jtt'lll saatte komf.ayona ,.etmeleri. (616 - 3165> 

C&vlet Uemiryoi'arı işletme U. iVI. den: 
)l.ubND""'ll bedeli 5UGf <Elli •ln) .. olıaıı. 7eol 1UIUUW l4a.re blnuuı41a 
~ eclilecıcık 8 aded aaa.mör ıtt 10/4/l&U Paaarielll sil.nü 1Mt 15 de kapalı 
INf uulti Ye Ankara'da idare .ıDM:llAla ioplaDaD Merkes 9 • unea Komla. 

)'OOUDOIL sa*111 alı.DUald.lf', 
Bu İf.i ~- la&eyenlel'ia S.'Jat (Üt blo 7ecli Jia eW) Urabk mu~ 
~-ı llıe ır.anunun tayin ettlii vesikaları nı WJkUflerial a1nl l'iİD ...ı 14 de 

kedar aclı (C9f/D. ltomlsyonBchıllilne vemaelıeri ıumMlır. 
_şartnameler 2,so !in mukabilinde Aııkal'& ve Baydar-.a nmeleriade sa. 

tılmak 1.ac1ır. < z n • ı -------------- -
»evlet Demlryolları Umum Miidörlültince AJık.aracla 7aptırılacak pollkllnllı 

ve Fişekhane 1.1~on binaları Jnpatı Jta.pah zarf usuUle ve •ahldl flyal tl-

serlınden eQtıtmeye konmll$toı. 
Be 1ı1şaa.tia dilşeme ve ıentolar ~· m'*la:ııl demlrıer tclauce nrllecektlr. 
ı. _ Bu lşhı mubamme. hedeli dZ'795t» liradır. 
ı. _ tstettıner 1Hı ıee aMl prtname ftJMir e'fl'ıılu D. D. Y•llan Ankara veı. 

neıılnden c640e k1U"114 mtlkablllnde aiablıtrkr· 
3, _ Eksll&.me ZG/:l/H2 tarthlnlle P~ cUnti saat 11l6u d.ı Ankarada 

D. D. Yolları yol dairesbıde toplanacak merk.ea 1 lnel kombı,.onunea 1apıla-

calrtar. 
4. _ Ekallt.meye pebllmek lçln ıstekHleriıı t.dlUf 111ektabları 11.e birlikte 

ııeır.tıda 1avlı teminat ve vesaiki ayni (in ~ d5» e kaclar ~Omi!J7on reis. 

Utlne vermeleri 11zundır. 
a «164'7,5'• liralık mnva&.ut teaıina.t. 
b 249t ı;a.yılı kanunun ~yln e'titl nslkalar ile bu ite mahıms olmak tiure 

MüruıkalAt Vekaletinden ahnıaış ebll)'et n.e!kası, ehliyet vufkaaı Iıç\n llıale 
tarill.hwlen eıa as ııektz sün enet 1tlr WU4& ile MiinakalAt VeU.leUne müra-

caat olıııtmMı. d6til.304'h 

iLAN İLAN 
Toka4. a.sllye hukuk hikWıliilnden: 

TQ&t basusi idares"e müntehir navacı TokM hazinel maliyesi ile 
Memleket. hastanesi an.bar M. Besim müddeaaıleYha Erbaalı Ke>ca Bıyık, oğlu 

Tokat suUı hukDk hildınllt1nclenı 

AtalaY otlu Mustala veresclerl arasuı. 
da ctteYMl eden alıacak da.yasının cari 

muhakemeslncte: Mı.icldualeyhlerdf'n 

mün&ehlr rııustafa kız kwdeşl F;ükrlye.. 

~ kM'•ı Nlnri n.amdlitrl Nedbe 
ve aınacı:ışta.rı arasında Toka.t llilıişt' 
hllkUk mahkemesinde cereyan eden hı. 
tali sened, ve meni müdahale davasııı. 
ela mtiıddelMlleJ'ha namına l&t.ımbW Kum 

nln K~rel $azara askeri posta /\o. kapı Tiyatro caddesi 91 No. evlne be. 

645 de ~lkıl başçıaV11$ Lüt.tt Gürclintn rayı teblli ııya.b karan. cönderlhn!şse 
karısı olanık ıönderl1en tebll&'&Ui. bu... de 11ııametc'i.h ahh1 olan bu evden ~ıkıp 
lumnadıtı ~erhlle iade edllml' ve ika. nereye ır~Uii meçhul kMnıış oldutun. 

&m •ıJ11ob kal'MUltn U1nen teblltlnc l;.a. 
metcii.hı meohul kalmış olılatundan ili. rar yerilen* muhaı'ke.menln 14/4/942 
nen tebMc'at ıcr .. uıa ve muhakemenin tarih• t.alMt ~ olmak.la bu Uinın 
Z0/4/942 eaat 9 a talik edilmlt oldutun. ~en itibaren be.ş cin Jçınde lllraı 1 
Ml1 mezkfar giinııte mlidcleaaWhln bls.. tdmedlti ft ye.mi muhakemede kendisi 

Beklenmekte olan 

POI<ER 
TRAŞ BIÇAKLA.~I 

gelmiştir. 

DİIKAT: İstanbulda ı adedi 5 lı~ur 

Tatrada: 1 adedi 5, Had d H lı.urWJlur. 

Gumrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan: 

23/Mari/HZ Puarıe.ı &'ilni --.& 15 de 2974 Ura 13 kurus muhaaunen M,. 
deMe 750 tane kilim açık eksiltme De ahnaoaktu'. ilk teminatı ZZ3 liraclır. 

SU'taame ve nlimwıCli komisyonda heraiio l'ÖridebiM.r, htcklilerln ilranuu' 
vf91k:aiar ve t.emlnat m~kbuzlarUe G&lata lla.mhane caddesi 54 :Su. daiftddıt 
lı.omillJ'one cdmelıeri. 4'S06h 

Selimi ye Tümen Askerl\k Dairesinden~ 
Dairemize hatlı yaba.ncı Kadıköy, Kari.al, Adalar, Şile tubelcrlnde yabancıl 

kaywllı bulunan 325, Uli, sı1, sıs, 3H, 33t, 331 dotumlu jandarma eratı ta. 
Um için ııiliJı altına alınacaklarından acele kayıdlı bulundukları yabancı u. 

k:erllk tubelerlne lıkamet k~dı n nüfus eUdanlarlle beraber bat Yaı'malan 
ve bu llinuı eıelb yerine kaim oldıatunan blllnmesinl ve davete le.'ilteı etmfı 

)'enler hakkında aekerHk kanuna aıaldmUmın tatbik edllect>tlnlıı blllnmnl~ 
(%418 - 3122) 

TÜRKİYE iş BANKASI 
KüçUk tasarruf hesaplan 1942 lKRAr.1lYE PLAHJ 

K.EŞWELER: l Şubat, 4 Mayıa, 3 Atuatot. 2 İk.l.ncitelrlll 
ta.rihleriııde yapılır. 

1942 ikr.~miyeleri 
1 adet 2000 Lira ili .... 2000.- Lira 40 • 100 • -fOOO.-
1 • 1000 • ..... 3000.- • fıG • 60 • - 2~00.-
2 • 'l~O • - ısoo.- • 
1 • 500 • - lllOO.- s 200 • 21 • - 6000.-

10 • 260 • ... 2500.- • 200 • 10 • - 2000.-

• 
• 
• 
• 

kumltarallZ} tuamıf heaapluı açılD'. l
-' ftl1& bir Nil gôDıı1ıec'meclil1 ıucUr. ~ bir vddl (inclermediti takdlnle biri 
.. "•Irk ... P1M uran cetUeoetl ilin ..... mabk~e kalMll edlbnl,.tt.efi 

-~ ............................................. ~ .....-. &MJ/IU .. .ı.aor. cUllJSU. ~ ............................................... _... ______ ,_. __ _, 


